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: مقدمــة      

ّن كل متكلم ٌرمً إلى تحقٌق أل ؛لغوٌة منذ القدم على أغراض اللغةركزت األبحاث ال      

تحقٌق "والتداولٌة هً التً تسعى إلى الكشف عن آلٌات وكٌفٌات  .فً خطابه مقصدٌة معٌنة

وظٌفة من  نهكما أ ،" اإلقناع"التً ٌسعى المتكلم إلى تحقٌقها  المقاصد هذه ومن بٌن". المقاصد

. وغٌرهااإلمتاعٌة، والجمالٌة اإلضافة إلى الوظٌفة التؤثٌرٌة ووظائف اللغة ب

وجعل المتلقً ٌذعن لرأي المتكلم وٌقبل به إما قوال  التؤثٌر على الغٌر، وغاٌة اإلقناع هً    

. وهذه العملٌة التؤثٌرٌة تدعى الحجاج أو عمال،

بدوره  ، والشاعرعى إلى التؤثٌر على الغٌرة، وٌسكل خطاب ٌرمً إلى تحقٌق غاٌة معٌن     

خالق كالكرم والنبل إقناع مخاطبه بؤفكاره؛ حٌث ٌحثه على القٌم الفاضلة ومكارم األ قد ٌبتغً

هذه المقاصد ، فإنه ٌقدم حججا لذلك،  ولكً ٌحقق الشاعر وٌردعه عن النقائص، ،واإلقدام

عٌة حجاجٌة؛ فهو ٌإثر فً المتلقً بالصورة وظٌفة إقناٌإدي الخطاب الشعري  ومن هنا فإنّ 

. الجمالٌة واللغة واإلٌقاع، وفٌه مزج بٌن اإلقناع واإلمتاع

وإبراز  الذي ٌركز على البنٌة اللغوٌة ذاتها، ،التداولً حث دراسة الحجاجفً هذا الب ناحاول   

شعر المتنبً من ب ااستعن ،فعالٌته فً دراسة الخطاب الشعري، وسعٌا مّنا للخروج عن التجرٌد

لٌكون بذلك عنوان  ؛باستخراج الروابط واألدوات الحجاجٌة من شعره ناوقم ؛أجل التطبٌق

  ".مقاربة تداولية"المتنبي أبي الطيب الروابط الحجاجية في شعر:"بحثنا

: أسباب اختيار الموضوع  

م حال"لـ" أنا الكون"قراءة قً قصٌدة )قمنا ببحث موسوم بـ :األسباب الذاتية-1

نه ٌمكن أ، ورأٌنا استنا لفت انتباهنا موضوع الحجاجوفً أثناء در (مقاربة تداولٌة"الجٌاللً

     دٌكرو"تطبٌق هذه الدراسة على الخطاب الشعري، وبالخصوص المقاربة اللسانٌة لـ

Ducrot الذي رأى أنه ٌمكن استخراج الحجاج من البنٌة اللغوٌة ذاتها. 

بحث فً هذا الموضوع هو محاولة البحث عن الشًء الجدٌد الذي وإن الدافع الرئٌس لل     

ستضٌفه التداولٌة إلى الدراسات البالغٌة فً المجال األدبً، أو بعبارة أخرى إذا كان التحلٌل 

( المتكلم والمخاطب والزمان والمكان والمناسبة)األدبً للنصوص ٌراعً شروطا معٌنة وهً

ولٌة وتولٌها أهمٌة بالغة فً دراسة الخطاب، فما هو األمر وهذه الشروط ذاتها تعنى بها التدا

الذي أغفلته تلك الدراسات وتناولته التداولٌة وسلطت علٌه األضواء؟ 
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بالبحث  تعددت األسباب التً جعلتنا نطرق باب هذا الموضوع: األسباب الموضوعية-2

   :والدراسة من بٌنها

 -الحجاج-ةياولة الكشف عن هذه الظاهرة التداول، ومحلسانٌات التداولٌةتلبٌة لمشروع ال   -

ألننا الحظنا أّن التداولٌة اهتمت باللغة العادٌة، وربما و ونظرا لجّدة هذا الموضوع وحداثته،

كان هذا من المآخذ التً سجلت علٌها، فمعظم األمثلة المبثوثة فً كتب التداولٌة من اللغة 

شعر ) عمل إبداعًنهج الحجاجً التداولً على تطبٌق الم تحاول ذلكل المستعملة العادٌة،

(. المتنبً

بل إن معظم النظرٌات التطبٌقات التداولٌة التً تهتم باألعمال األدبٌة مثل الشعر؛  قلة  -  

التداولٌة تمحورت حول مفهوم الخطاب العادي، وربما ٌرجع ذلك إلى االختالف الموجود بٌن 

ان هدف اللغة العادٌة بالدرجة األولى اإلفهام واإلخبار، فإّن اللغة العادٌة واللغة الشعرٌة، فإذا ك

، واحتمالها ألكثر من تؤوٌل، خاصة، بتكثٌفها للمعانً المجازٌةتمتلك قوة اللغة الشعرٌة 

وتجاوزها للزمان والمكان، وهذا ال ٌمنع من تقارب الدراسات بٌن اللغة العادٌة واللغة 

. األحٌان تتجاوز عادٌتها وتبدع وتتجاوز المعهودالعادٌة فً بعض  اإلبداعٌة، فاللغة

قلة الدراسات فً هذا المجال، كما أن المدونة المختارة تحتاج إلى دراسة من هذا النوع؛      -

شرح، ال"دراسات  فشعر المتنبً الذي مأل الدنٌا وشغل الناس؛ فُدرس من جوانب مختلفة من

، باالعتماد على الحجاج التداولً وٌة أخرىمن زا ناهدرس ..."لسانٌاتالو نقدالنحو والو

. ، وبٌان درجتها الحجاجٌة من حٌث القوة والضعفودراسة الروابط الحجاجٌة فً شعره

النماذج فً  قىمن أرألنه ٌعد والسإال المطروح اآلن لماذا اخترنا شعر المتنبً بالتحدٌد؟     -

كما أن  قصائده،  لشعرٌة حاضرة فً؛ فااألغراضشعرٌة وتنوع ال، ولما ٌمتازه من قوة الشعر

وفً شعره نفس فخري بالذات شعره ٌثٌر المتلقً بجمالٌة اللفظ والصورة والتركٌب واإلٌقاع، 

كان ٌكشف عن أحقٌته بالعطاء، وجدارته  مثال فً مختلف أغراض شعره؛ ففً مدحه

ءة وٌدفعه كما كان ٌلح على فضٌلة الكرم وٌنوع صوره لٌحرك فً مخاطبه المرو باإلحسان

 .إلى العطاء، وفً تؤثٌره على ممدوحه كان ٌقدم حججا لٌقنعه بها

ما هً الروابط الحجاجٌة التً :فً سإال عام، وهو  تتجسد إشكالٌة البحث :إشكالية البحث   -

وما هً فعالٌتها فً التؤثٌر؟   اعتمدها أبو الطٌب المتنبً فً شعره؟

 :سنحاول اإلجابة عنها فً هذا البحث، التً وتندرج تحته مجموعة من األسئلة 
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هل الحجاج كتصور غربً صالح لدراسة الشعر العربً؟  -1

 ما مواصفات الخطاب الحجاجً فً شعر المتنبً؟ -2

 هل ٌمكن لألسالٌب البالغٌة أن تدعم طاقة القول الحجاجٌة، وتثبت قدرته اإلقناعٌة؟ -3

ٌف كان ٌوظف الروابط فً شعر المتنبً؟ وك اللغوٌة كٌف تتجلً استراتٌجٌة اإلقناع -4

 وما مالمح القوة والضعف فً حججه؟ الحجاجٌة فً خطابه الشعري؟

 ما دور الروابط الحجاجٌة فً تحقٌق اإلقناع؟  -5

من نحاول من خالل هذا التناول كشف الغطاء عن الظاهرة التداولٌة الحجاجٌة،  :أهداف البحث

 البحث عن زتركّ فً دراسة الخطاب الشعري، و إبراز فعالٌة المنهج اللسانً التداولً أجل

فً شعره بدراسة الروابط الحجاجٌة أنواع الحجج التً اعتمدها المتنبً واستراتٌجٌة اإلقناع 

عن أسرار  على النظرٌة التداولٌة الحجاجٌة، لتكون عونا لنا فً الكشف باالعتماد، التً وظفها

باستثمار الوسائل البالغٌة والدراسات النحوٌة فً  ةمن علوم العربً الظاهرة األدبٌة، كما أفدنا

. ذلك

ٌضم أهم المفاهٌم حول التداولٌة والحجاج؛ حتى  مدخالوضعنا فً بداٌة بحثنا  :خطة البحث 

، ومنها مفهوم التداولٌة ودرجاتها الثالثة وأبرز بمضمون البحث ومصطلحاته ٌستؤنس القارئ

ومفهوم  األفعال الكالمٌة،ولزام الحواري، االستو، منها متضمنات القول المصطلحات التداولٌة

. الحجاج التداولً والرابط الحجاجً

، حاولنا من خالله إثبات "بنٌة الحجاج وتقنٌاته فً شعر المتنبً" فصل األوللا عنوانو    

؛ حتى تتحقق مشروعٌة هذا البحث، ثم تحدثنا عن الحجاج فً الشعر إمكانٌة الحدٌث عن

ثم ، للقوة الحجاجٌة للقولعن إمكانٌة دعم هذه األسالٌب و البالغٌة واإلنشائٌة أسالٌب اإلقناع

، والحجج المإسسة لبنٌة تقنٌات الحجاج فً شعر المتنبً منها الحجج شبه المنطقٌة تحدثنا عن

بالشرح والتمثٌل من شعر  ةكل نمط حجاجً على حد ووضحنا، ع، والحجج المبنٌنة للواقعالواق

. المتنبً

، حٌث تناولناها "تنبًاستراتٌجٌة اإلقناع اللغوٌة فً شعر الم"فكان حول  الفصل الثانيما أ   

أفقً درسنا من خالله العناصر اللغوٌة الحجاجٌة فً شعر المتنبً من مستوى : على مستوٌٌن

قمنا بدراسة السلم الحجاجً  وغٌرها، ومستوى عموديالتعلٌل  وألفاظ لوصل والفصللروابط 

. متنبً، قوانٌنه ووسائله من روابط وعوامل حجاجٌةفً شعر ال
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. البحث من مجموعة من النقاط تمثلت فً أهم النتائج التً توصلنا إلٌها خاتمةوتشكلت     

اعتمدنا فً موضوعنا المنهج وصفً تحلٌلً، وهذا ما تتطلبه طبٌعة الموضوع  :المنهج المتبع

وسنقوم بتحلٌل شعر المتنبً تحلٌال تداولٌا  باعتبار أن الوصف ٌتوافق مع الدراسة اللغوٌة،

وتجدر اإلشارة ههنا إلى أن عملنا هذا لٌس . باحثٌن فٌه عن أهم الروابط الحجاجٌة المعتمدة

تحلٌال نقدٌا للشعر؛ بل هو محاولة للفهم األوضح والجلً للحجاج التداولً، وتطبٌقه على 

ٌق دراسة الروابط الحجاجٌة فً الخطاب الشعري عند أبً الطٌب المتنبً، وذلك عن طر

شعره، وتحاول دراستنا هذه التكامل بٌن الدراسة اللغوٌة والدراسة األدبٌة، كما أّن إفادتنا من 

. كتب القدامى كانت من زاوٌة أخرى ُتعنى برصد القوة الحجاجٌة الكامنة فً شعر المتنبً

، فقد استعنا بالكتب التً بحثاألساسٌة التً غذت ال المرجعية المعرفيةأما فٌما ٌخص      

، وكتاب "لسامٌة الدرٌدي الحجاج فً الشعر العربً القدٌم"، منها كتاببكثرة درست الحجاج

 ،إبراهٌم إلبراهٌم عبد المنعم" بالغة الحجاج فً الشعر العربً، شعر ابن الرومً نموذجا"

على نا هذه الكتب تحٌث أعان ؛خاصة فً الفصل األول "محمد الولً"لـ" االستعارة"وكتاب 

كما  ،دراسة أنواع الحجج وتقنٌات الحجاج، وفً إثبات إمكانٌة الحدٌث عن الحجاج فً الشعر

إلى جانب مقالتً أبً  لعبد الهادي بن ظافر الشهري،" استراتٌجٌات الخطاب"كتاب من  أفدنا

دٌوان ى بطبٌعة الحال علاعتمدنا و ،"الحجاج فً الشعر، والحجاج فً اللغة"بكر العزاوي 

والعرف الطٌب فً شرح   الواحدي،شرح " منها الدٌوان شروحمن أجل التطبٌق، و المتنبً

، دون أن ٌث كانت لنا عونا فً شرح األمثلةوغٌرها؛ ح ،دٌوان أبً الطٌب لناصٌف الٌازجً

 :التً  أفدنا منها أثناء دراستنا للروابط الحجاجٌة منها والبالغة ننسى كتب القدامى فً النحو

النحو الوافً و، للمرادي" الجنى الدانً فً حروف المعانً"وحروف المعانً للزجاجً، "

  .الدالئل واألسرار" انًجعبد القاهر الجر"وكتابً  ،"عباس حسن"ـل

اتساع المدونة، وقد حاولنا تذلٌل هذه : التً واجهتنا فً هذا البحث صعوباتلومن ا    

التً تخدم البحث، تفادٌا للتكرار وتوخٌا للدقة فً  الصعوبة؛ فاعتمدنا على انتقاء األمثلة

لذلك اعتمدنا على وضع األمثلة من شعر  ؛الطرح، وأردنا أن ٌتسم بحثنا بالتطبٌقٌة من بداٌته

وتعد ترجمة المصطلحات من الصعوبات التً تواجه الباحث  .المتنبً فً شرح مفاهٌم البحث

. لترجمة مصطلح واحدتعدد المصطلحات  اسات اللسانٌة الحدٌثة، خاصة  مشكلةفً الدر
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خر جهدا فً ذلك، دّ صورته النهائٌة، ولم نفً ما فً وسعنا إلخراج هذا البحث  لقد بذلنا كلّ     

وتوسعنا فٌه أكثر ؛ بالشًء الجدٌد أتٌنابحث، أو أننا أننا قد اتخذنا طرٌقا أخرى فً ال وال ندعً

لكل نلتفت إلٌها؛ فقلما ٌرى المرء عٌوبه، ومن غٌرنا، فقد تكون فً هذا البحث نقائص لم 

مسبقا عما قد ٌكون فٌها من نقص أو ، األمر الذي ٌدفعنا إلى االعتذار باحث هفوات وأخطاء

. تقصٌر

 " عبد الحلٌم بن عٌسى"نقدم شكرنا الجزٌل اعترافا بؤفضال وجهود أستاذنا الكرٌم الدكتور     

شكر كل من مّد لنا ٌد نكما  على هذه الصورة،الذي تابع مراحل هذا البحث، حتى انتظم 

ونسؤل هللا أن ٌوفقنا بؤعمال من سبقونا وٌرشدنا إلى نقل الرسالة لمن تبعونا، وفوق كل  .العون

. علٌم، والحمد هلل رب العالمٌن علم ذي
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بل تناولته مٌادٌن معرفٌة  ؛لم ٌنحصر االهتمام بالحجاج فً اللسانٌات التداولٌة فحسب 

كالمنطق والفلسفة وعلم االجتماع وعلم النفس، بٌد أّننا نركز فً دراستنا على الطرح  ؛أخرى

. التداولً للحجاج

ظ على النظرٌة الحجاجٌة هو أّنها ما زالت مستمرة فً التأسس والتشكل لذلك وما ٌالح

. اإللمام بها بشكل كامل -فً الحقٌقة -ٌصعب علٌنا

التأثٌر علٌه عن هم فً إقناع المتلقً والتً تس ؛جاج بتقنٌات إجراء اللؽةتهتم بحوث الح

ٌّن علٌنا فً البد اٌة توضٌح بعض المفاهٌم التً طرٌق تنوٌع الخطاب ومراعاة مقامه، لكن ٌتع

هم بعض المصطلحات التً سنتداولها بدًء حجر األساس فً آلٌات هذا البحث من أجل ؾ تعدّ 

ٌّأ  ،رز مفاهٌمهام التداولٌة ودرجاتها الثالثة وأببمفهو لنخلص بذلك إلى الحدٌث عن الحجاج لنه

. ننطلق منها إلى التطبٌق صلبةً  لبحثنا أرضًٌة نظرٌة

"Pragmatique :هـأم التداألـٌةمف - أوًال 
1

 

 سانٌونلفبٌنما اهتم ال ،شهدت الدراسات اللسانٌة تحوالت جذرٌة فً الحقل المفاهٌمً

إّنه  ،للؽة ةبالبنى اللؽوٌة من حٌث التركٌب والداللة، ظهر مصطلح جدٌد ٌحٌل إلى رؤٌة خاص

على مصطلح 1970وقد وقع اختٌارنا منذ »":طه عبد الرحمن"ٌقول  ،"التداألٌة"مصطلح 

"التداولٌات"
2

حقه باعتبار داللته على  ه ٌوفً المطلوبألنّ ،"براؼماتٌقا"مقابال للمصطلح  

«معا"التفاعل"و"االستعمال"معنٌٌن
3

وٌحٌل هذا المصطلح إلى كل ما هو مادي ومحسوس  ، 

لذا  ،شوبه بعض الؽموضيPragmatique قة، ؼٌر أّن هذا المصطلح ما زالمطابق للحقً

 النفعٌةو لمصطلح مثل البراؼماتٌةهناك ترجمات أخرى ؾ ؛توضٌحه أكثر لتبٌٌن مجاالته ٌنبؽً

إلى منظري السٌمٌاء مثل -أو الذرائعٌة الجدٌدة"-البراؼماتٌة" ٌعود أصل تسمٌة»و،والذرائعٌة

                                  
ومنه اشتقت الصفة action الذي ٌعنً العمل Pragmaمن األصل الٌونانً Pragmatiqueظهر مصطلح  1

ابتداًء من القرن السابع عشر مٌالدي انتقل االستعمال ... الذي ٌحٌل على كل ما ٌتعلق بمعانً العمل  Pragmatikosالٌونانٌة
 «ث أو اكتشاؾ من شأنه أن ٌفضً إلى تطبٌقات ذات ثمار َعَملٌةتعنً كل بح Pragmatiqueإلى المٌدان العلمً فصارت 

.  6، ص2006جانفً 17الجزائر، العدد التداولٌة اللسانٌة، مجلة اللؽة واألدب، جامعة:الطاهر لوصٌؾ : ٌنظر
اللسانً مجال الإلى مصطلح شامل لذا اخترنا مصطلح التداولٌة لربطه ب -الذي أطلقه طه عبد الرحمن -مصطلح تداولٌات 2

: ، حفناوي بعلً"تداولٌة اللسانٌٌن، وتداولٌة المناطقة والفالسفة...تداولٌة البالؼٌٌن الجدد: تداولٌات متعددة"ألّن هناك . فقط
 .50، ص2006، جانفً 17البراؼماتٌة الجدٌدة خطاب ما بعد الحداثة، مجلة اللؽة واألدب، العدد... التداولٌة

وار وتجدٌد علم الكالم، المركز الثقافً العربً، الدار البٌضاء، المؽرب، الطبعة فً أصول الح: طه عبد الرحمن 3
 .28،ص2000الثانٌة
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وتختلؾ . تشارلز مورٌس، وتشالرلس ساندرز بٌرس، وجون دٌوي على وجه الخصوص

«...كالفلسفة واللسانٌات، واالتصال:نبعت منه داللتها حسب الحقل الذي
1

 .

 دي"من -"langue"م اللسانًاانتقل البحث اللسانً من الدراسة التً تخلص للنظ

إلى دراسة لسانٌة تركز على التوجه -Chomsky"تشأمسكً"إلى Saussure"سأسٌر

للؽة  ةالتداولًانب والج»فـ؛ واالستعمال اللؽوي Paroleاالتصالً والوظٌفً بالبحث فً الكالم

، النوع المجتمعً فعل المخاطبٌن ودٌة للمتكلمٌن، ردلحوافز النفسلاستعمالها  خصائصتعلق بت

الخ بالمقابل للجانب النحوي الخواص الشكلٌة لألبنٌة اللسانٌة ...للخطاب، موضوع الخطاب

«بٌن الكٌانات اللسانٌة والعالم العالقةووالداللٌة 
2

 .

كٌب ٌهتم بعالقة األدلة فٌما بٌنها، وكان علم الداللة ٌعالج عالقة األدلة فإذا كان علم الترا    

دراسة اللؽة فً  فإّن مصطلح التداولٌة تعددت تعرٌفاته وإن كانت جمٌعها تصب فً ؛بالواقع

. االستعمال

فً  وهً 1938 سنة"  C. Mouris" تشارلز مأرٌس"أقدم تعرٌؾ للتداولٌة جاء به و     

«عالقة بٌن العالمات ومستعملٌهاتعالج ال» نظره
3

ٌشتمل اللسانٌات ؼٌر أّنه تعرٌؾ ،  

  .والسٌمٌائٌات على حد السواء، كما أّنه ٌتجاوز المجال اإلنسانً إلى الحٌوانً واآللً

مفهوم  فقد ربطا Anne Reboulآن ربألو Jaque Moeschlerجاك مأشالر" أما 

دراسة االستعمال »وسوعً للتداولٌة ُتعّرؾ بأّنهاالتداولٌة بالمجال اللسانً، ففً القاموس الم

«اللؽوي المقابلة لدراسة النظام اللسانً الذي ٌعد من اهتمام اللسانٌات بصفة خاصة
4

فإن ؛ 

واهتمت بدراسة   Langue et Paroleكانت الدراسات السابقة قد قسمت اللؽة إلى لسان وكالم

وٌصعب  االكالم من دراستها لكونه فرديبذلك  فأقصت ،اللسان لتوخً العلمٌة والموضوعٌة

عملٌة »، ؼٌر أّن التحكم فً آلٌاته، فإّن التداولٌة اهتمت بدراسة الكالم أو االستعمال اللؽوي

                                  
جانفً 17مجلة اللؽة واألدب، جامعة الجزائر، العدد البراؼماتٌة الجدٌدة خطاب ما بعد الحداثة،...التداولٌة: بعلً حفناوي 1

 .59، ص2006
2
Jean Dubois et des autres, Dictionnaire de linguistique, Libraire  Larousse, Parie1973, p.388   

. 8 ،ص1986المقاربة التداولٌة، ترجمة سعٌد علوش، مركز اإلنماء القومً،: فرانسواز أرمٌنٌكو 3
4Jaque Moeschler- Anne Reboul: Dictionnaire Encyclopédique de pragmatique, Edition Seuil 
1994, P.17. 
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ولكنها فً  ،بالمصطلح السوسٌري" الكالم"توجٌه التحلٌل نحو الكالم لٌس مجرد دراسة لـ

«الحقٌقة دراسة للؽة فً كلٌتها بما فٌها الكالم
1

. دراسة تشمل اللؽة من مختلؾ جوانبها فهً ،

المكون التداولً »فهو ٌرى أّن  ؛الدراسة التداولٌة بالسٌاقMaigueneau "منقأنأ"ٌربط  

«ٌعالج وصؾ الملفوظات فً سٌاقاتها
2

تسعى التداولٌة إلى تحدٌد قصد المتكلم من خالل حٌث  

. سٌاق محدد 

الطرٌقة »فالتداولٌة تدرس  منات القول،ومن خالل تحدٌد السٌاق ٌمكن استخراج متض      

مقترحات ضمنٌة من خالل ما ٌقال له داخل سٌاق مفرد، وخاصة  المخاطبالتً ٌستخرج بها 

«...عندما تكون العبارة مخصصة إلطالق استدالل ما
3

 "منقأنأ"حٌث ٌحاول

Maigueneau"  ًبهذا التعرٌؾ إبراز البعد التداولً للمعنى الضمنL'implicite  خالل من

. دراسة العالقة بٌن المعنى والسٌاق

 اقترحا فقد François Récanati "فرانسأا رٌكاناتً"و Marie Diller "ماري دٌٌر" اأمّ   

دراسة استعمال اللؽة فً الخطاب شاهدة على ذلك مقدرتها » وهو أّن التداولٌة هً تعرٌفا آخر

«الخطابٌة
4

اإلبالؼٌة التً تحققها العبارة اللؽوٌة،  ذلك أّن التداولٌة تحاول الكشؾ عن المقدرة 

 .F" فرانسٌس جاك"وتدرس بذلك داللة اللؽة فً االستعمال، وهذا ما ٌجمعه تعرٌؾ 

Jacques  ّكظاهرة خطابٌة وتواصلٌة واجتماعٌة  اللؽة التداولٌة تتطرق إلى» الذي ٌرى أن

«معاً 
5

 .

اللسانً وفق معطٌات سٌاقٌة االستعمال اللؽوي فً االتصال  تسعى التداولٌة إلى دراسة

بإٌجاد القوانٌن  الكلٌة لالستعمال والتعرؾ »فً كونها تهتم  تهاتكمن أهمًو ،واجتماعٌة معٌنة

على القدرات اإلنسانٌة للتواصل اللؽوي، وتصٌر التداولٌة من ثّم جدٌرة بأن تسمى علم 

                                  
التداولٌة من أوستٌن إلى ؼوفمان، ترجمة صابر الحباشة، دار الحوار، سورٌة، الالذقٌة، الطبعة الثانٌة : بالنشٌه فٌلٌب 1

. 56-55ص2007
-2005محمد ٌحٌاتن، منشورات االختالؾ، الطبعة األولى:المصطلحات المفاتٌح لتحلٌل الخطاب، ترجمة: دومٌنٌك منقونو 2

. 98، ص2006
3  Dominique Maigueneau: Aborder la linguistique, Édition du Seuil collections Mémo, paris P.29  
 .8.المقاربة التداولٌة، ترجمة سعٌد علوش ص: فرانسواز أرمٌنٌكو 4
 .8ص ،نفسه 5
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«االستعمال اللؽوي
1

اصد المتكلم أو دراسة كٌفٌة اكتشاؾ السامع مق»تبحث فً  أّنها كما،  

«متكلممعنى ال
2

لتبحث فً األقوال  ؛ٌتعدى حدود البنٌة اللؽوٌة لتداولٌةامفهوم  نّ إؾ ومن هنا ؛ 

صر الذاتٌة فً الخطاب كالضمائر فتدرس العنا ،والعالقة بٌن المتخاطبٌن فً سٌاق محدد

نٌن التً تضبط قواوالمكانٌة كما تدرس التلمٌح والتصرٌح وكذلك ال ةالمبهمات الزمانًو

إنتاج القول وتفسٌر وتحاول التداولٌة إعطاء تفسٌرات دقٌقة حول كٌفٌات  ،الخطاب والحجاج

. مقاصده وؼاٌاته

دراسة لسانٌة تحاول تفسٌر المقاصد الكالمٌة  هً انطالقا مما سبق ٌتضح لنا أّن التداولٌة     

مكان ومراتب المتخاطبٌن من من خالل وضعٌة كالمٌة محددة مع تحدٌد السٌاق والزمان وال

أجل الوصول إلى العملٌة الذهنٌة التً تسهم فً إنتاج القول وفهمه، وبالتالً وضع قواعد تحكم 

إنتاج الملفوظ إلى تحدٌد القصد وما ٌمكن أن ٌنشئه لحظة االستعمال اللؽوي، إّنها تبدأ من 

.  الفعل الكالمً من تأثٌر فً المتلقً

 

 

 :تداألٌةالدرجات الثالثة لل-1

 ظروؾمجمل ال»وهو ، Contexteعلى السٌاق ترتكز التداولٌة فً تحلٌل اإلنتاج اللؽوي 

االجتماعٌة التً تؤخذ بعٌن االعتبار لدراسة العالقات الموجودة بٌن السلوك االجتماعً 

وهً المعطٌات المشتركة بٌن المرسل والمتلقً والوضعٌة الثقافٌة  ...اللسانًواستعمال 

«على حد السواء الشائعة بٌنهما ارؾوالتجارب والمع والنفسٌة
3

 .

أضحى هذا  » على السٌاق حٌثالتداولٌة تركز معظم النظرٌات التً انبثقت عن و      

التصّور الخطوة األولى فً تنظٌم وهٌكلة النظرٌات التداولٌة، وقد أفضى ذلك إلى ظهور ثالثة 

                                  
بً، دار التداولٌة عند العلماء العرب، دراسة تداولٌة لظاهرة األفعال الكالمٌة فً التراث اللسانً العر: مسعود صحراوي 1

. 15،ص2005الطلٌعة للطباعة والنشر، بٌروت لبنان ، الطبعة األولى 
 .12ص. 2002آفاق جدٌدة فً البحث اللؽوي المعاصر ، دار المعرفة الجامعٌة : أحمد محمود نحلة 2

3 Jean Dubois et des autres: Dictionnaire de linguistique, p.120. 
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 ...تداولٌةالالنسق العام لما ٌسمى بنظرٌات تٌارات مختلفة ومتداخلة فً الوقت نفسه تشكل 

وٌشٌر االنتقال من درجة إلى أخرى إلى التصور التدرٌجً من مستوى إلى آخر عند كل 

«مستوى ٌؤخذ قسم من السٌاق بعٌن االعتبار، وٌثري السٌاق وٌتعقد كلما حدث هذا االنتقال
1

 

: وهذه الدرجات هً ،

 :الرمأز اإلشارٌة دراسة: تداألٌة الدرجة األألى  -1-1 

التً تتجلى فً األقوال وتتضح  (أنا، هنا، اآلن)وتتعلق بالعالمات اإلشارٌة من مثل    

مرجعٌتها فً سٌاق الحدٌث، وال تتحدد إحاالت هذه الرموز إال من خالل السٌاق الذي ُتوّظؾ 

إشارات فٌه وتتضح أكثر فً إطار العالقة بٌن المتخاطبٌن والزمان والمكان، فالضمائر و

ثال عندما ٌقول المتنبًفم .الزمان والمكان تختلؾ إحالتها حسب ظروؾ استعمالها
2

فً  

قصٌدته
3

:                                                                           

َمَ ت َك َِماتًِ َمنْع بِِ  َ َممُم  الَِذي َنا  َمى  ِلَى  ََدبًِ     َأ َسْع . َنَ َر األَ ْع

إحالتها إن نطق شخص ، وتختلؾ (المتنبًأي )نفسه " أنا" كان ٌقصد بالعالمة اإلشارٌة     

:ٌقول كذلك .فً سٌاق آخر بهذه العالمة آخر
 4

  

تِـِهمْع      اِد َ نًِّ بَِكبْع سَّ تَ  َِزلْع َحَسَد الْعحُم ـَدا َف َنْع سَّ َتهُممْع لِـً حُم ي َ ٌـَّرْع   .الذِّ

". سٌؾ الدولة"إلى مخاِطبه وٌقصد هنا  تحٌل( أنت)فالعالمة اإلشارٌة   

 ًّ :ئها لمقابلة جٌش الروموقد قال عندما صّؾ سٌؾ الدولة الجٌش وه
5

   

                                  
. 12ص .2003،   1ي فً ضوء النظرٌة التداولٌة، منشورات االختالؾ، طتحلٌل الخطاب المسرح: عمر بلخٌر 1
قل انت( كندة)فً محلة  303ث وثالث مئةهو أبو الطٌب أحمد بن الحسٌن الجعفً الكوفً، ولد فً الكوفة سنة ثال: المتنبً 2

ال الكوفة جبوهً أرض بٌة السماوة دعائه النبوة فً بادال حٌث قٌل واختلؾ فً شأن لقبه المتنبًإلى الشام وفٌها نشأ وتأدب 
شبٌه ، وٌقال انه لقب بالمتنبً لتخشٌد فاعتقله ثم استتابه فأطلقهمما ٌلً الشام ولما فشا أمره خرج لؤلؤ أمٌر حمص نائب األ

ؾ ٌعرؾ بمدحه لسٌؾ الدولة الحمدانً أمٌر حلب ثم مدح كافور اإلخشٌدي ملك مصر إال أنه لم ي.نفسه باألنبٌاء فً قصائده
ه ٌنظر مصطفى 354.سنة أربع وخمسٌن وثالث مئة بوعوده فهجاه، قتل المتنبً عند رجوعه إلى بؽداد مع ابنه وؼالمه

 5-3،ص1ه، ج1424-م2003لطبعة الثانٌة ب العلمٌة بٌروت لبنان اتشرح دٌوان المتنبً، دار الك:سبٌتً
. 332ص ، ، بٌروتالدٌوان، دار الجٌل: لطٌب المتنبًأبو ا 3
. 372، صٌوانالد 4
 .309ص نفسه، 5
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ًَّ َ  لَِهـَذا أِّ لََهـا  َِجٌـجُم          َِرٌـجُم  دٍد ــ َ  دَ ـ ْع  َ  مِ أْع ـال . َأَنارٌر فًِ الْع ـَدُم

، "ٌوم الحرب" ان آنًوتحٌل إلى زم "الٌوم " ٌحتوي هذا البٌت على مبهمات زمانٌة     

بعدٌة، وٌقصد بذلك أّن هذا الٌوم سٌكون له بعد ذلك مبهمات زمانٌة وتحٌل إلى  "بعد ؼد"و

. أخبار طٌبة ونار الحرب تشتعل فً العدو

: الم نى الحرفً أالم نى التأا  ً :الثانٌة تداألٌة الدرجة-1-2

وفً هذا المستوى ٌتم توسٌع  ،الداللة الضمنٌة للقول بتجاوز المعنى الحرفٌن وتدرس    

وكشؾ اإلحاالت والمنفذٌن إلى السٌاق المتعارؾ علٌه عند  من سٌاق الموضعة»مفهوم السٌاق

 ،الجمل كذلكعة ٌقع التدخل لرفع اإلبهامات فً وكما فً سٌاق الموض" حدس"کالمخاطبٌن 

«تشتمل على إشارٌات وتعّبر عن قضاٌا مختلفة بحسب السٌاق حتى وهً ال
1

ٌكون معنى  فقد 

.                                               الجملة مبهما بالرؼم من عدم احتوائها على إشارٌات

لثانٌة إلى معرفة كٌفٌة انتقال الداللة من المستوى الصرٌح إلى ا ةتسعى تداولٌة الدرج    

رٌة قوانٌن الخطاب نظ»التً تتناول هذا النمط بالدراسة هً  والنظرٌات ،المستوى التلمٌحً

من ظواهر خطابٌة كاالفتراض  عنها وما ٌنبثق –حسب التسمٌة–وأحكام أو مسلمات المحادثة 

فهو مجمل المعلومات  ؛المسبق واألقوال المضمرة والحجاج، أّما السٌاق فً هذا النمط

«والمعتقدات التً ٌشترك فٌها المتخاطبون
2

 وللكشؾ عن مقصدٌة العبارة اللؽوٌة ٌنبؽً .

. والبحث عّما ٌتضمنه القول من معنى ؼٌر مباشرتجاوز المعنى الحرفً 

: األف ال الكالمٌة ن رٌة :تداألٌة الدرجة الثالثة-1-3

تنطلق من مسلمة مفادها أّن  »و وتشتمل الدراسات التً تضم نظرٌات األفعال الكالمٌة     

«اد اجتماعٌةول إلى أفعال ذات أبعاألقوال الصادرة ضمن وضعٌات محددة تتح
3

وتختلؾ  .

ٌُعَتبر Performativeهذه األبعاد حسب األؼراض التً تحقق من اإلنجاز اللؽوي  ، و

وكان ذلك بفضل مجموعة من  ،من أوائل المؤسسٌن لنظرٌة أفعال الكالم Austin" أستٌن"

                                  
. 51ص المقاربة التداولٌة،: فرانسواز أرمٌنٌكو 1
 .13تحلٌل الخطاب المسرحً، ص: عمر بلخٌر 2
 .13ص ،نفسه 3
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 ؛"سأٌ ٌام جٌمتطبٌقٌة نظرٌة األفعال اللؽوٌة على الخطاب األدبً عند ": األعمال من أهمها

. ٌزات دقٌقة ألفعال الكالمقدم تمً فقد

الثالثة للتداولٌة نجد ومن خالل الدرجات  ،Searle"سٌرل"هذه التصنٌفات أكثروقد طّور     

ا ما سٌتضح لنا أكثر من ، وهذمتداخلة ومترابطة فٌما بٌنها –فً الحقٌقة   -هذه النظرٌات أنّ 

. خالل المفاهٌم التداولٌة اآلتٌة

: التداألٌة  ط حاتم  برز  -2            

 Les implicites:متضمنات القأل-2-1    

كثٌرا ما نقصد أكثر مما نقول، بمعنى أننا نضّمن فً قولنا أمورا ال نذكرها بصرٌح       

رصد »، وٌتعلق هذا المفهوم بـLes implicites"متضمنات القول"ـالعبارة، وهذا ما ٌدعى ب

وانب ضمنٌة وخفٌة من قوانٌن الخطاب، تحكمها ظروؾ جملة من الظواهر المتعلقة بج

«عامة كسٌاق الحال وؼٌرهالخطاب ال
1

، وتتشكل متضمنات القول من نمطٌن وهما االفتراض 

فالمتخاطبون ٌنطلقون  ، Les sous-entendusوالقول المضمر Présupposition المسبق

الخلفٌة »راض المسبق هوفاالفت ؛من معطٌات وافتراضات معترؾ بها ومتفق علٌها بٌنهم

التواصلٌة الضرورٌة لتحقٌق النجاح فً عملٌة التواصل، وهً محتواة ضمن السٌاقات والبنى 

«التركٌبٌة العامة
2

":المتنبً"ففً قول  .
3

   

     .          ا ًال ا ِ أَ  كَ  ُم سْع  َ ا أَ أ ًال  ُم أْع ي مَ  ِ سْع  َ ا       أَ يًال  ِ داَ  كَ يْع  َّ لَ أَ  أوًال  ُم سْع مَ  كَ يْع انَ نَ  َ 

تدل على اإلجابة إلى " لبٌك"وكلمة" سٌؾ الدولة"فالشاعر ٌطلب العفو من المخاطب      

لذلك  ؛كان معاتبا للمتنبً "سٌؾ الدولة"فً هذا القول أّن  المسبق واالفتراض الطلب واألمر،

. كان صرٌحا مباشرا هذا المعنىطلب منه العفو والعطؾ، و

                                  
. 30ص التداولٌة عند علماء العرب ، :مسعود صحراوي 1
 .31ص ،نفسه 2
 .335الدٌوان، ص 3
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 ،والطبقات المقامٌة التً ٌنجز ضمنها ،د فٌهٌختلؾ تأوٌل كل قول حسب السٌاق الذي ٌر     

كتلة المعلومات  »تعرؾ القول المضمر أو الضمنً بأّنه Orecchioni"  أركٌأنً"فإّن  لذلك

التً ٌمكن للخطاب أن ٌحتوٌها، ولكن تحقٌقها فً الواقع ٌبقى رهن خصوصٌات سٌاق 

«الحدٌث
1

ضمن السٌاق الذي ُوجد ٌُفّسر  فالقول المضمر هو معنى خفً متضمن فً القول  

":المتنبً"مثل قول  ،قد ٌكون مخالفا تماما للمعنى الحرفً، وفٌه
2

 

ـأَ  َ  انَ ـكَ   ُم ـنَّ كِ لَ أَ       ُم ـا لَ ـ ًال دْع ـمَ  كَ ـِ لذَ  انَ ـا كَ مَ ـفَ     .ىرَ أَ ـالْع  ـجْع

؛ بل كان ٌهجو الناس الذٌن ٌأتمرون بأمره ؛"لكافور"فلم ٌقصد بشعره مدحا     

. لشعر الذي مدحه به كان ٌتضمن أو ٌضمر هجاءاً ال مدحاوهذا معناه أّن ا

:دح كافور قالمالمتنبً ٌلجأ أحٌانا إلى التلمٌح وأحٌانا أخرى إلى التصرٌح، فحٌن  وكان   
3

 

َدها أِخَطا ُم  انٌر ِ نْع ٌَ كأتً َب فْعِس َحاَجاتٌر أفٌَِك َفَطاَنةٌر       سُم أفً النَّ

ٌعرؾ ما ٌقصده، فأمنٌته  "كافور" ه المتنبً، والمتلقًإلً طلعتشٌر إلى ما ٌت "بٌان"وكلمة     

:ٌصرح فٌها بمبتؽاه ومقصده ،هً الضٌعة أو الوالٌة؛ حٌث قال الشاعر فً قصٌدة أخرى
4

 

ٌَسْع  ُم  سأنً أشُمغْع ُمَك  كْع ٌَ َك  أدُم ةًال       َفجُم ٌَ َ ةًال  َأْع ِأو ٌْع  َِذا لَمْع َتنُمطْع بً َض

:فً قولها استعمل التلمٌح لٌعبر عن القصد نفسه كم
5

 

لٌر  ََنالُم ُم      َف ِنّن  ِك َهلْع فً الَك ِس َفضْع َر ُم  يِ  َباَ الِمسْع ذُم حٌنٍد أَتشْع نْع  ُمَغنًِّ مُم

  l'implication conversationnelle:اوست زام الحأاري-2-2

 ؛الجملة قد تخرج عن معناها الحرفً إلى معنى استلزامً أنّ  Grice "بأل غراٌس"الحظ      

فكل ...األقوال تبلػ أكثر مما تدل علٌه الكلمات التً تتشكل منها الكلمات بعض»حٌث ٌرى أنّ 

                                  
. 32مسعود صحراوي، التداولٌة عند علماء العرب،ص 1
 .512ٌوان، صالد 2
 .481نفسه ، ص 3
 .468، صالدٌوان 4
 .نفسه، والصفحة نفسها 5
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قول ٌثٌر جزئٌا أقواال أخرى ٌضمها أو ٌخلقها بوعً أو بدونه داخل نظام دائري، حٌث الكل 

«متماسك
1

، لذلك تعد فكرة متضمنات القول فكرة مركزٌة فً مبدأ الحوار، ألّنها تجعل 

.  واعد االستلزامٌة أثناء التواصلالمتخاطبٌن ٌتبعون بعض الق

قد ٌسعى المتكلم إلى تبلٌػ سامعه بأمر ما على نحو ؼٌر مباشر وهو على دراٌة بأّن و     

ٌقضً  حٌث ٌنبنً االستلزام الحواري على مبدأ عام سامَعه قادٌر على الوصول إلى قصده،

لٌكن اندفاعك » هً "اونمبدأ التع"بتعاون المتخاطبٌن فً تحقٌق الهدؾ من الحوار، وصٌؽة 

«فً الكالم على الوجه الذي ٌقتضٌه االتجاه المرسوم للحوار الذي اشتركت فٌه
2

وٌسهم هذا ،  

أن ٌراعً »المبدأ فً تسهٌل التفاهم وتحقٌق التأثٌر وإنجاز الفعل، وٌجب على المتكلم 

خر فً ذلك ما ٌعٌن المخاطب فً كل ما ٌأتً وٌّدع لؽوٌا ونفسٌا واجتماعٌا وثقافٌا بل إّنه ٌس

تعاونا متمثال فً اإلصؽاء ومحاولة لٌجد من المخاطب نفسه م...فً التبلٌػ باإلشارة والمالمح

«الفهم
3

فرعٌة مسلماتعلى أربع مبدأ التعاون وٌشتمل  
4

الكم والكٌؾ والمناسبة : هً 

: والطرٌقة

ن اإلخبار، ال تجعل اجعل مشاركتك تفٌد القدر المطلوب م Quantité (القدر): الكم س مةم -1

. مشاركتك تفٌد أكثر مما هو مطلوب

ال تقل ما تعتقد انه كاذب، ال تقل ما ال تستطٌع البرهنة  Qualité(النأ ٌة) مس مة الكٌف  -2

. عل صدقه

. لتكن مشاركتك مالئمة، أي مناسبة للحدٌث pertinence :مس مة المالءمة -3

لى الوضوح فً الكالم، وتتفرع إلى ثالث تنّص ع:  Modalité(الطرٌقة)مس مة الجهة -4

. تحّر الترتٌب -تحّر اإلٌجاز    -ابتعد عن اللبس:-وهً قواعد فرعٌة

                                  
، 2006عندما نتواصل نؽٌر، مقاربة تداولٌة معرفٌة آللٌات التواصل والحجاج، إفرٌقٌا الشرق، المؽرب : عبد السالم عسٌر 1

 .47ص
 .103ص أصول الحوار وتجدٌد علم الكالم، :طه عبد الرحمن 2
، 2009، 1فً تداولٌة الخطاب األدبً ، المبادئ واإلجراء، بٌت الحكمة، سطٌؾ الجزائر، ط: زٌدنواري سعودي أبو  3

 .31-30ص
. 34-33التداولٌة عند علماء العرب، ص: مسعود صحراوي: ٌنظر 4
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، فٌحاول وتحصل ظاهرة االستلزام الحواري إذا تم خرق إحدى القواعد األربعة السابقة    

متكلم، وهذا المتلقً البحث عن المعنى الحقٌقً المضمر متجاوزا المعنى الحرفً لٌفهم قصد ال

مباشر، وٌمكننا أن نمثل لظاهرة االستلزام الكالمً ؼٌر الفعل ال "Searle" لسٌر"ما ٌسمٌه

:فحٌنما ٌقول "المتنبً"الحواري ببٌتٌن من شعر 
 1

 

                             ِ ـلِّ  َ تَ المُم   ِ ارِ ال َ  دِ ـيدِ اللَ  ا ُم  َ  ُم              ُم انَ كَ مَ   ِ يْع لَ ى  َ فَ ـخْع ا  َ نَ ا دَ مَّ لَ ـفَ 

ي   ِ تَ رْع يَ  رِ دْع ى ال َ لَ  ِ  مْع ى  َ  َ سْع يَ  رِ  ْع ى ال َ لَ  ِ ا َدَرى       مَ فَ  اطِ سَ ي ال ِ ي فِ  ِ مْع يَ  لَ  َ  ْع  َ أَ 

ولم ٌعد ٌدري أٌن هو من كثرة لمعان " سٌؾ الدولة"من أن رسول الروم اقترب  ٌعنً    

السٌوؾ إلى البحر ٌسعى أم إلى البدر ٌرتقً
2

أثناء انتصاره فً " الدولة سٌؾ"فالشاعر ٌمدح  ،

الشاعر لم ٌقصد البحر فً صورته الحقٌقٌة؛ فملك الروم  حٌث ٌفهم المتلقً أنّ ، مع الروم هحرب

والمعنى الضمنً هنا أّن ( خرق قاعدة الكٌؾ)لم ٌبعث رسوله إلى البحر بل إلى سٌؾ الدولة

. وكالبدر فً علوه وحسنه ،سٌؾ الدولة كالبحر فً الكرم

 Les actes de langage:ل الكالمٌةاألف ا-2-3

قد نستعمل اللؽة فً كالمنا للقٌام بفعل ما وللتأثٌر على المتلقً، هذا المفهوم وّسعه       

كٌؾ نصنع األشٌاء  "How to do things with words " فً كتابه Austin"أوستٌن"

ذ جاء إ "نقول نفعلعندما " "Quand dire c'est faire"بالكلمات أو كما ترجم إلى الفرنسٌة

، فتأسست بذلك اال واسعا أمام المفكرٌن على دراسة استعماالت اللؽةجفتحت مبأفكار ثورٌة 

. "Searle" "سٌرل"من طرؾ بعد ذلك نظرٌة األفعال الكالمٌة، واستأنفت 

: لألف ال الكالمٌةAustin "ت نٌف  أستٌن -2-3-1         

التً مفادها أن وجة األولى على فكرة اإلنجاز، بالدرAustin " أستٌن"ترتكز نظرٌة     

بعض الملفوظات فً حقٌقتها ال تصؾ شٌئا فً العالم، وال ٌمكن الحكم علٌها بمعٌار الصدق 

عٌار الفشل أو النجاح وٌحكم علٌها بم.( ..مثل الوعد، التحذٌر)دي أفعاالأو الكذب، ولكنها تؤ

                                  
 .347الدٌوان، ص 1
. 100-99مصطفى سبٌتً، شرح الدٌوان،ص:ٌنظر  2
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العبارات ؼٌر إلنجازٌة والعبارات ابالتمٌٌز بٌن Austin " أستٌنقام  .فً اإلنجاز

ة على وجه مخصوص هو إنجازه، من أمثلقول شًء ما » فوجد أنّ ( الوصفٌة)ةاإلنجازي

أدعم :أما العبارات اإلنجازٌة...ؾ إحساسات أعتذر، إنً متأسؾالعبارات الوصفٌة التً تص

«(جاز الحقٌقًاإلن)متها للواقعءة هو مالارات اإلنجازيوشرط العب...ي، أتنبأ، أتوقعرأي
1

 .

ٌكمن »و أن تخبر عن أمر أو تبلػ معرفة عن حدث واقعوالجمل الوصفٌة ال ٌقصد بها      

ضبطها قواعد التواصل فً الوقت تالقصد من الكالم فً تبادل المعلومات مع القٌام بأفعال 

«تؽٌٌر فً وضع المتلقً والتأثٌر فً مواقفه ذاته، مما ٌنتج عنه
2

صنٌفه لكنه الحظ أّن ت  ،

ارات اإلنجازٌة، فقسم األفعال الكالمٌة إلى ثالثة معٌاري نحوي لتمٌٌز العب اسٌفتقر إلى مقً

 :هً أصناؾ

لبعض الكلمات نا زه بمجرد تلفظذي ننجو الفعل اله: (Acte locutoireالقأل ف ل)ومل الكفع -

                                                              .نى و المرجعالتً لها نفس المع

فعل »وهو: (Acte Illocutoireألقأة ف ل الكالم، الف ل المتضمن فً ال )الف ل اإلنجازي-

«عطبقا للتواضإنه فعل مؤدى ومنجز  و المواضعة، ؤاتفاقً مبنً على التواط
3
 لوهو الفع 

 (...ذٌر، وعدر، تحسؤال، أم)ه بالقول الذي ننجز

عن الفعل ة و هو اآلثار المترتب :(Acte perlocutoireمكالوزم ف ل ال)ريالف ل الت ثً-

عندما نقول » فـوهو الدفع إلى العمل والوصول إلى االقتناع بفعل شًء أو تركه، ،اإلنجازي

«تصرفاتـهاره وعلى إحساسـات المخاطب وأفكار ما قد ٌترتب علٌه حدوث بعض اآلثشٌئا 
4

. 

 قد ٌكون ذلكو ...ٌخاؾ، أو ٌمتنع عن فعل شًء كأن أجعل مستمعً ٌقتنع بشًء ما، أو أجعله

ا عالفعل التأثٌري  ٌستلزمان من الفعل اإلنجازي وأا عن ؼٌر قصد، كمنٌة أو عن قصد و

. اقاالتؾ

                                  
ص  1991ترجمة عبد القادر قنٌنً، إفرٌقٌا الشرق  (نجز األشٌاء بالكلماتكٌؾ ن)نظرٌة أفعال الكالم العامة :ٌنظر أوستٌن 1

100.                                                                                                       
 2009،  1ٌت الحكمة ، الجزائر، طفً اللسانٌات التداولٌة مع محاولة تأصٌلٌة فً الدرس العربً القدٌم، ب: خلٌفة بوجادي 2

 .90ص
. 155استراتٌجٌات الخطاب مقاربة لؽوٌة تداولٌة ، دار الكتاب الجدٌد ، ص: عبد الهادي بن ظافر الشهري  3
. 156ص ،استراتٌجٌات الخطاب الشهري، 4



مفاهٌم حول التداولٌة والحجاج  ــــــــــــــــــــــــــ :مدخل
 

 13 

                       :خمسة أقسام لألفعال الكالمٌة Austin " أستٌن"ٌقترح و     

برئة، اإلدانة، الفهم، إصدار أمر، وتتمثل فً الحكم نحو الت: Verdictifs الحكمٌات 1

                                           ...، الوصؾاإلحصاء، التوقع، التصنٌؾ ، التشخٌص

وتقضً بمتابعة أعمال مثل الطرد، العزل، التسمٌة، االتهام، : exercitifsالتنفٌذٌات -2

هً أعمال تنفٌذ أحكام ولكنها وتندرج التنفٌذٌات ضمن الصنؾ األول ؾ...االستقالة، التوسل

 .لٌست فً حد ذاتها حكمٌات

وتسمى كذلك اإللزامٌات أو أفعال التكلٌؾ ألّنها تلزم المتكلم :promissifs الأ دٌات -3

                              ...عد، الموافقة، التعاقد، العزم، النٌةوال" بإنجاز فعل معٌن مثل

، ٌتفاعل مع أفعال الؽٌر منها هو إبداء سلوك معٌنهدؾ وال: comportatifsتالس أكٌا -4

 .                                                        ذار وتقدٌم التهانً والتعازي والقسم و التحديكر و االعتمثل الش

اش الهدؾ منها الحجاج والنق "التفسٌرٌات"تسمى كذلك و:  expositis:ال رضٌات-5

...التأكٌد، النفً، الوصؾ، اإلصالحص بعرض مفاهٌم منفصلة مثل ، وتختالتبرٌرو
1

                                                                      

لهذه األفعال الكالمٌة حٌث ٌقول "المتنبً"سنحاول إدراج مثال من شعر 
2

 :

 .مُم ـيّن تَ ا مُم رًال  ْع  ِ  الَ ـَ   ٌلٍد ِ  فَ  لُّل كُم  َ          مٌر دَّ  َ مُم   ُم سًِ النَّ ـفَ   ٌر دْع مَ  انَ ا كَ ذَ  ِ 

ٌحاول أن ٌدحض  فالشاعر ؛(التفسٌرٌة)ٌدخل هذا البٌت فً األفعال الكالمٌة العرضٌة      

: ؼزلٌة، وللتوضٌح أكثرالرأي القائل بوجوب بدِء الشعر بمقدمة 

نا أكل فصٌح قال شعرا متٌم؟ والفعل اإلنجازي ه :الكالمً فً هذا البٌت االستفهامالفعل  

. حٌث ٌنكر الشاعر هذا الرأي ،اإلنكار

م وإقناع المتلقً بوجهة نظره، فإذا كان ٌقصد مدح األمٌر دحض رأي الخص :التأثٌريوالفعل  

. مقدمة ؼزلٌةفلٌس شرطا أن ٌبدأ القصٌدة ب

                                  
1

 .62ص التداولٌة من أوستٌن إلى ؼوفمان،: ٌنظر فٌلٌب بالنشٌه 
 .302،ص الدٌوان، 2
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بممارسة توكٌد  متعلقفعل الإّن ال» كما ٌلً Austin " أستٌنتصنٌؾ  وٌمكن تلخٌص        

، والفعل سلطة معٌنة، والفعل اإلزامً هو اتخاذ تعهد أو إعالن عن قصد ارسةلنفوذ أو مم

«، والفعل التفسٌري هو توضٌح مبررات وحجج ومعلوماتالسلوكً هو اتخاذ موقؾ
1

 .

اقتراح  "Searle"" سٌرل"، لذلك حاولمفتوحا ومرنا Austin " أستٌن"ٌبدو تصنٌؾ       

  .معاٌٌر أخرى لتصنٌؾ األفعال الكالمٌة

 : مٌةلألف ال الكال Searle""لسٌـر "ت نٌف  -2-3-2  

 ،تصنٌؾٌعٌد هذا ال Searle"""سٌرل"هو ما جعل الكالمًن اختالؾ الهدؾ من الفعل إ     

أو جعل  ،وجعل األفعال مطابقة للعالم ،هو القٌام بفعل معٌن من جهة فقد ٌكون الهدؾ منه

على أّنه جعل المستمع  ،ٌختلؾ الهدؾ من األمر كما قد العالم مطابقا لألفعال من جهة أخرى،

ذا،  فالهدؾ هكو ، والهدؾ من الوعد هو تعهد المتكلم بإلزام نفسه أن ٌفعل شٌئاٌفعل شٌئا

ولكن  الن المستمع ٌقوم بفعل شًء ما،ٌجعا ، كالهمهو ذاته"الطلب"و" األمر"اإلنجازي من 

  .كالقوة اإلنجازٌة تختلؾ عن ذل

ٌّز  وقد  : اآلتٌة مثلة فمن خالل األ :بٌن أربعة أقسام من األفعال الكالمٌةSearle""" "سٌرل"م

. ٌفرط فً التدخٌن "جون" -1

؟ فً التدخٌن" جون" ٌفرطهل  -2

. "جون" فً التدخٌن ٌا تفرطعلٌك أن  -3

  .المفرط" جون"الجو ال ٌطاق بتدخٌن  -4

 (ال أتً، التركٌبً)ف ل الت ف   نقوم ،عند النطق بالعبارات األربعة:فإننا نقوم بأربعة أمور   

acte d'énonciation،  المحتأى القضأيتشترك فً  أّن هذه العباراتوالمالحظ  acte 

propositionnel (جون"لـ المفرط تدخٌنال )" ف ل  نجازيلكن لكل عبارة منها acte 

                                  
-1لبنان ط، بٌروت، التحلٌل اللؽوي عند مدرسة أكسفورد، لبنان تنوٌر لبنان الطبعة األولى: ماعٌل عبد الحقصالح إس 1

 .224، ص1993
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illocutionnaire(ًاإلخبار، السؤال، األمر، التمن...)  الف ل )معٌنة نتائجَ ؾ وكل عبارة تخلِّل

acte perlocutionnaire ) الت ثٌري
1

.                                                

 ؼٌر كالمٌةاألفعال ال"و "لمباشرةا الكالمٌةاألفعال "بٌن  Searle"" سٌرل"كما فرق    

             :                      ، وصنؾ األفعال الكالمٌة إلى خمسة أصناؾ وهً"رةالمباش

هو تعهد المرسل بدرجات متنوعة بأّن شٌئا »هدفها (:Assertifs التقرٌرٌات)الت كٌدٌات -1 

«حقٌقٌة، وتعهده كذلك بصدق قضٌة ما ما هو واقعة
2

وتهدؾ إلى جعل الكلمات تطابق  .

":المتنبً"ٌقول  ،العالم
3

 

ـِزنُم هللا  ٌُمحْع  .ٌ ـِ  بَِنِ  ـنْع َحالَتِ ـذٌر مِ ـَ خِ          نًَِف نَّ  ٌرَ ـِ األََ موَ 

أداة التوكٌد والم االبتداء، والقوة  (إننً آلخذ)الفعل الكالمً هنا تقرٌري عن طرٌق التعهدؾ  

«أي ال أحزنه هللا»دعاء:اإلنجازٌة
4

                                         .إبعاد الحزن عنه :التأثٌري والفعل 

تحقٌق هذا  اولحو ي ما، يءِ ل شالمرسل إلى فع دفعا هدفه :Directifsالتأجٌهٌات -2    

الشدة العنؾ واالقتراح أو النصح، وتتراوح بٌن اللٌن وذلك باإلؼراء و متفاوتةالهدؾ بدرجات 

وذلك باإلصرار على فعل الشًء
5

، وهدفها جعل العالم ٌطابق (األوامر)وتسمى كذلك  ،

":المتنبًالكلمات، ٌقول 
6

 

َ َداَ ِزلْع َحَسَد الحُمسَّ  َتهُممْع لًِ حُمسّن ّن رْع ًّن ّن ِذي َ  َت الّن ِتهُممْع       َفَ نْع بْع ً بِكَّ .      اِد َ نِّ

سٌؾ  ألنّ  ؛فالفعل اإلنجازي هو طلب فٌه لٌن، وٌقصد بقوله أّن خصومه ٌكنون له الحسد   

. بإحسان حتى ٌزول حسدهم مفٌطلب منه معاملته ،الدولة أذلهم

                                  
1 Voir J. R. Searle, les actes de langage (essai de philosophie du langage, collection savoir, 

lettre Herman, Paris, nouveau tirage, 1996, P.60-62  
. 123ص استراتٌجٌات الخطاب،: ٌنظر الشهري 2
. 322ص ،الدٌوان 3
. 73ص ،2مصطفى سبٌتً، شرح دٌوان المتنبً،ج 4
. 123صاستراتٌجٌات الخطاب، ٌنظر الشهري، 5
 .372الدٌوان، ص 6
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إنجاز فعل ما فً  م المرسل بدرجاتهدفها التزا :Commissifsاولتزامٌات -3

ٌطابق العالم الكلمات وهً توافق ن وهنا ٌجب أ مبنٌة على شرط اإلخالص،( التعهد)المستقبل

:"المتنبً"، ٌقول Austin " أستٌن"الوعدٌات عند 
1

 

ا    ًَّ َشخْع ًال َمانُم  ِلَ َساِمً     ألَأْع َبَرَز الزَّ َرقِِ  حُم َر ِمفْع َ  َش ْع        .لََخضَّ

بسٌفه القاطع، والفعل اإلنجازي ( لو كان شخصا)فالشاعر ٌلزم نفسه بقطع رأس الزمان     

 .دهو الوع

«محــّددة سٌكولوجٌةالتعبٌــر عـن حالـة « منها هو والهدؾ :Expressifsالت بٌرٌات -4 
2

 

 اراالعتذ: ومن أمثلتها ،وى الخطابعـقـد النٌـّة والصدق فً محتوشرط هذه الحالة النفسٌة هو 

بأداء الفعل المعبر ال ٌحاول المتكلم أن ٌؤثر فً العالم  »والقسم والنقد و التهنئةوالشكر و

«لٌماثل الكلمات لتماثل العالم
3

مخاطبا سٌؾ الدولة المتنبًٌقول  ،
4

   :

 .امِ  َ الُم   ُم رْع  َ  فَ يْع أكَ  اءُم خَ السَّ  فَ يْع كَ         مُم كُم وَ أْع لَ   ٌر رُم ـامْع  مَ لِ ـا  َ ـمَ  هللاِ ـَ ت

عل اإلنجازي هو القسم بؽاٌة التأكٌد على أّنه لٌس هناك أجود وال أشجع من سٌؾ الدولة، الؾ   

. Austin "أوستٌن"والمالحظ أّن التعبٌرٌات توافق إجماال السلوكٌات فً تصنٌؾ 

هدفها جعل العالم ٌطابق الخطاب  وتسمى كذلك اإلدالءات :Déclarationsالت رٌحٌات-5 

... أعلن، أصرح: ثلم، والخطاب ٌطابق العالم

لو اتخذنا الهدؾ الؽرضً بوصفه فكرة »: كما ٌلSearleً" سٌرلوٌمكن تلخٌص تصنٌؾ     

شٌاء أساسٌة نفعلها بها استعماالت اللؽة، لوجد إذن عدد محدود إلى حد ما أل محورٌة نصنؾ

زم أنفسنا بفعل ، ونل، نخبر الناس كٌؾ توجد األشٌاء، ونحاول التأثٌر علٌهم لٌفعلوا أشٌاءً باللؽة

وفً أحوال كثٌرة  ،ونحدث تؽٌٌرات بواسطة منطوقاتنا ،، ونعبر عن مشاعرنا ومواقفناأشٌاءٍ 

                                  
 .51ص ،الدٌوان 1
. 234التحلٌل اللؽوي عند مدرسة أكسفورد،ص: ح إسماعٌل عبد الحقلصا 2
. 234،صنفسه 3
. 428لدٌوان، صا 4



مفاهٌم حول التداولٌة والحجاج  ــــــــــــــــــــــــــ :مدخل
 

 17 

«نفعل أكثر من واحد من هذه االستعماالت بمنطوق بعٌنه فً آن واحد
1

وإّن قدرة الشخص ،  

الجمل هً التً تجعله ٌعرؾ الطرٌقة التً تستخدم بها هذه  وإنجازها على فهم أفعال الكالم

  .أو ؼٌر ذلك...إلطالق األحكام أو إلقاء األوامر أو الوعود

: األف ال الكالمٌة المباشرة أاألف ال الكالمٌة غٌر المباشرة 2-3-3   

ٌّز        كالمٌةبٌن األفعال ال Searle""سٌرل"قد ٌكون الخطاب مباشرا أو تلمٌحٌا لذلك م

ؼاٌة القول، توجٌهه،  ؛ح الفعل اإلنجازي منهاوقد وضع مقاٌٌس لنجا لمباشرة،المباشرة وؼٌر ا

...حالته السٌكولوجٌةو
2

وٌستند فٌها إلى قوانٌن المحادثة  ،وسماها شروط النجاح 

عناها مطابقا لما ٌرٌد ون مكالتً ي»:يهرة شٌرى أّن األفعال المباثم ، Grice"غراٌس"لـ

«ده بنص الخطابصة على قلالدازه مطابقة تامة ول أن ٌنجالمرس
3

:المتنبًومثال ذلك قول  
4

 

َن الّن  َقدْع       َهَذا ِ َتابٌرَك  ِوَّ  َنَّ ُم ِمقَّةٌر        مِّ .                       رَّ  ِوَّ  َنَّ ُم َك ِمُم دُم ضُم

ن فً وٌضمِّل  ،ه ٌعاتب سٌؾ الدولة بمحبةٌقول إنّ و (تعبٌرٌات)ٌعبر عن حالته النفسٌة حٌث     

(. العتاب)اشر ومطابق لقصد المتكلم كالمه الدر، ومعناه صرٌح مب

ٌرمً المتكلم من خالل قوله إلى التعبٌر »فقد ألفعال الكالمٌة ؼٌر المباشرة، ل بالنسبة اأمّ    

مثلما هو الشأن فً التلمٌحٌات والسخرٌة  ؛بشكل ضمنً عن شًء آخر ؼٌر المعنى الحرفً

«...واالستعارة وحاالت تعدد المعنى
5

:تنبً ٌهجو كافوراومثال ذلك قول الم،  
 6

  

ِذَرةٍد        فٌِرٌر بَِم ْع ٌْع َأ لَى ال َِّئاِم كُم نٌِدُم          َأْع ِر َتفْع ذْع مٍد َأَب ْع ُم الْع ُم .  فً َكلِّ لُم ْع

، والمتكلم عن المكارم عاجز ألّنه افور اللئٌم أحق بالعذر على لؤمه،ومعنى هذا البٌت أّن ك    

أولى من عذر فً لؤمه كافور لخبث أصله ٌقول »؛ هنا ال ٌلتمس لكافور عذرا عن لؤمه

                                  
 .238-237ص ،التحلٌل اللؽوي عند مدرسة أكسفورد: ح إسماعٌل عبد الحقالص 1
 .63المقاربة التداولٌة، ص: ٌنظر فرانسواز أرمٌنٌكو 2
 .137الشهري، استراتٌجٌات الخطاب، ص 3
 .334الدٌوان ،ص 4
 68التداولٌة من أوستٌن إلى ؼوفمان، ترجمة صابر حباشة، ص: فٌلٌب بالنشٌه 5
 .508الدٌوان، ص 6
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ومن  ،1«الحقيقةوهجاء على فً لؤمه هأي عذري  ؛ثم قال وبعض العذر تفنٌد ،وخسة قدره

ئٌم وهذا العذر فً حد ذاته تقرٌع لأعذرك أٌها ال: مباشرالؼٌر  الفعل الكالمً هنا ٌتضح

. وسخرٌة منه

:المتنبًٌقول    
2

 

. نُم فُم ي السُّل  ِ تَ  ْع ا و تَ مَ  ِ  ا ُم يّن ي الرِّ رِ جْع تَ          ُم كُم رِ دْع يًال  ءُم رْع مَ الْع  ا ُم نَّ مَ تَ ا يَ مَ  لُّل ا كُم مَ 

والمعنى الضمنً  المعنى الحرفً أّن الرٌاح تعترض سٌر السفن فال تتركها تكمل مسٌرها،    

الرٌاح ال تجري كلها على ما ترٌده السفن ٌعنً  فإنّ  ؛أعدائً ال ٌدركون ما ٌتمنون أنّ »هو 

  .عهى الضمهي، أن األعداء ال يدركون أماهيهم، فالم3«أهلها

ومن أجل تفسٌر الجملة  تمثل االستعارة واألقوال المجازٌة فعال كالمٌا ؼٌر مباشر،    

 ًّ بٌن معنى المتكلم الذي ٌقصده، ومعنى الجملة، وهذٌن  Searle""سٌرل"ز االستعارٌة م

مصطلحٌن  "سٌرل"د حدّ »خرا، ولقدالمعنٌٌن ال ٌتطابقان، فالمتكلم ٌقول شٌئا وٌقصد شٌئا آ

معنى )أساسٌٌن استخدمهما فً معالجة هذا الجانب من مشكلة االستعارة، وهما مصطلح 

«ورأى أن المعنى االستعاري هو معنى منطوق المتكلم( معنى الجملة)و (منطوق المتكلم
4

 . 

ٌقول المتنبً
5

  :

أِم َفقُملْع لََنا     سُم ى الجُم مَّ َت َ         َأَمَناِزلُم الحُم ٌْع ٌَ َراتَِها                   َ ْع ٌْع ِكَها َخ َها فًِ َترْع رُم ذْع ا ـَما  ُم

قُمأفُم  َضاَء و ألََذاتِ َ لِ         َها     َشَرفًالا َفَطالَ أُم  اـَت ْعَملَ األَ ْع

 إلى شًءٌقصد  نأكٌؾ جاز  وأ مع هٌبته،وهو ٌقصد كٌؾ اجترأت الحمى على الممدوح      

ه ٌخاطب ذلك ألنّ ، وهذه االستعارة المكنٌة فعل كالمً ؼٌر مباشر فًو ،نبلهمع كرمه و أذاه

                                  
1

 .807ص ،شرح دٌوان المتنبً، مكتبة مشكاة اإلسالمٌة: الواحدي 
2

. 472، صالدٌوان 
. 777الواحدي، شرح دٌوان المتنبً، ص 3
، 2002،  2التفكٌر االستعاري والدراسات البالؼٌة، دار المعرفة الجامعٌة،ط: أحمد حسن صبره، سعد سلٌمان حمودة 4

. 58ص
 .188-187،صالدٌوان5 
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الحمى :والمعنى الحرفً ،عن جرأتها فً إٌذاء سٌؾ الدولة ٌسألهاو ،ٌعقل إنسان هاكأنّ الحمى 

ال ٌستحق هذه  الممدوح أنّ االستعاري والمعنى  ،إنسان طال وقوفه لٌتأمل الممدوح ال لٌؤذٌه

. ألنه كرٌم نبٌل ؛والمرض األلمالمعاناة من 

فهً مشروع شاسع ٌهّتم بالخطاب والتواصل  ،من خالل ما سبق تّتضح لنا أهمٌة التداولٌةو    

ولضبط وجهة البحث بّدقة نعتمد … الحجاج المحادثة واإلنجاز والتضمٌن و: مٌضبشكل عام 

اإلقناع ربة والقائمة على مفاهٌم المقا»فً دراستنا للخطاب الشعري على التداولٌة اللّسانٌة 

مادا على شروط افتراضٌة بشكل بنٌته اعتتداولٌة إبداعٌة تبحث فً عالقة المعنى  ؛فهً

«للتواّصل
1

إلقناع تظهر بشكل جلًّ مع مفهوم من مفاهٌم ل أن دراسة مفاهٌم المقاربةونجد  .

. التداولٌة أال وهو الحجاج 

: الحجاج فً مفهأم  -ثانٌا         

نظرٌة جدٌدة تعرؾ  كان من نتائجها بروز، المعاصرة تطورات مهمة عرفت الدراسات      

  Perelman et Tyteca "تٌتكا"أ" لمانٌر "التً ٌعود االهتمام بها إلى ، بالنظرٌة الحجاجٌة

 هذه نا فًوما ٌهمّ  "البالؼة الجدٌدة،مصنؾ فً الحجاج" من خالل ظهور أول 1958سنة 

. نتحّدث بإٌجاز عن جذور النظرٌة الحجاجٌةولكن س ،دراسة هو الحجاج فً اللؽةال

أوائل «من   رسطأحٌث كان  ؛عود به إلى البالؼة الٌونانٌةتع الحجاج له جذور وفموض     

معٌنة ٌدافع عنها صاحبها بأفكار قد تكون مقبولة  بأطروحة إلى ارتباط الحجاج االذٌن أشارو

«تملة بشرط كاؾحوحسب استدالل جدلً تكون نتٌجة م ،ال أكثر
2

فالحجاج ٌكون فٌما هو  . 

( وٌعنً الخطابة)إّن الرٌطورٌة»"  رسطأ"، ٌقول نسبً محتمل وال ٌبحث فً األمور البدٌهٌة

«(اإلقناع)وكلتاهما توجد من أجل شًء واحد ( أي صناعة الجدل)ترجع إلى الدٌالقطٌقٌة
3

، 

 الخطابة بالمفهوم الٌونانً أووذلك أن «حٌث مشتركا بٌن الخطاب والجدل لحجاج جعل اوقد 

Rhétorique  ما ترجمها العرب القدامى هً فن اإلقناع عن طرٌق الخطاب وأن الوظٌفة ك

                                  
. 234فً اللسانٌات التداولٌة، ص: خلٌفة بوجادي 1
 ?WWW.Okham.net/frum/archive/index.php.موسوعة وٌكٌبٌدٌا فً قسمها العربً: أٌوب المرٌن 2
الخطابة، الترجمة العربٌة القدٌمة، تحقٌق عبد الرحمن بدوي ، وكالة المطبوعات الكوٌت، دار القلم : أرسطو طالٌس  3

. 3ص ،1979ن،بٌروت، لبنا
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«اإلقناعٌة هً وظٌفتها األولى
1

 ،كونها وسٌلة اإلقناع للبالؼةفقد أولى أرسطو دورا هاما  ،

، باعتبار أن امبٌنه وأكد العالقة لوبٌن الجد هنيالحجاج بؤرة الخطاب وربط ب وجعل

«أو الطرٌقة التً تطرح بها األدلةضً إلى نتٌجة واحدة سلسلة من األدلة تؾ«:الحجاج
2

.  

ٌحاول كل منهما  ،وٌكون بٌن شخصٌن ،فً هذا المنظور ٌرتكز على العقلفالحجاج الجدلً 

ر إقناع اآلخر برأٌه ومجموع األدلة والحجج التً ٌقدمها المتكلم فً حدٌثه للتأثٌر فً أفكا

. هومعتقدات السامع

ولقد اتخذ مفهوم الحجاج عند العرب معنى الجدل والخصام؛ ففً المعنى اللؽوي للحجاج       

: ع به الخصم، وقال األزهريوؾِ البرهان، وقٌل الحجة ما دُ : الحجة»أنّ  "لسان العرب"نجد فً 

: مع الحجةالتخاصم، وج: ، ورجل محجاج أي جدل والتحاجالحجة وجه الظفر عند الخصومة

... ؼلبه على حّجته:نازعه بالحجة، وحّجه ٌحّجه حّجاً : حجج وحجاج وحاجه محاّجًة وحجاجا

«الدلٌل والبرهان: والحّجة
3

وجه الظفر عند : الحجة»وفً معجم العٌن نجد المعنى نفسه فـ ، 

«الخصومة
4

 .

ي ذِ الّن  ىلَ  ِ  رَ تَ  مْع لَ  َ ...﴿:مثل قوله تعالى... حاّج و تحاّجون:كما ورد فً القرآن الكرٌم الفعل     

﴾... كَ لْع المُم  هللاُم  ا ُم تَ آَ  نْع  َ   ِ  ِّ ي رَ فِ  ٌمَ ا ِ رَ  ْع  ِ  اجَّ  َ 
5

فً  -أي إبراهٌم ونمرود-على دخولهمالتدل  

﴾ ِ  ِّ ي رَ فِ  ٌمَ ا ِ رَ  ْع  ِ ﴿جادل﴾اجَّ  َ  يذِ ى الّن لَ  ِ  رَ تَ  مْع لَ  َ ﴿»جدال وخصام، وفً تفسٌر هذه اآلٌة الكرٌمة
6

 

أي  ﴾ ِ  ِّ ي رَ فِ  ٌمَ ا ِ رَ  ْع  ِ  اجَّ ي  َ ذِ لى الّن  ِ َ ﴿أي بقلبك ٌا محمد  ﴾رَ تَ  مْع لَ  َ ﴿» "ٌرابن كث"وفً تفسٌر 

وكان طلب من إبراهٌم دلٌال على وجود ...له ؼٌرهإوجود هللا، وذلك أّنه أنكر أن ٌكون ثّم 

«...الرب الذي ٌدعو إلٌه
7

 .

                                  
الحجاج فً الشعر العربً القدٌم من الجاهلٌة إلى القرن الثانً للهجرة، بنٌته وأسالٌبه، عالم الكتب الحدٌث، : سامٌة الدرٌدي 1

 .17ص ،2008-1428 ،1طأربد عمان األردن، 
 .18صنفسه،  2
. 228المجلد الثانً ص ،ججم، مادة ح1990-ه1410، الطبعة األولى لسان العرب، دار صادر بٌروت: ورابن منظ 3
خ، منشورات علً بٌضون، دار الكتب -عبد الحمٌد هنداوي أ: كتاب العٌن، ترتٌب وتحقٌق: الخلٌل بن أحمد الفراهٌدي 4

 .286ص ،، المجلد األول ه، باب الحاء،1424-2003العلمٌة، بٌروت لبنان الطبعة األولى،
. 258آٌة ،سورة البقرة 5
تفسٌر اإلمامٌن الجاللٌن للقرآن الكرٌم، حققه ونسقه الشٌخ محمد الصادق : الل الدٌن المحلًجالل الدٌن السٌوطً وج 6

. 37رحاب الجزائر، ص: رحاب: مكتبة القمحاوي،
تفسٌر  القرآن العظٌم، كتب هوامشه وضبطه حسٌن بن إبراهٌم زهران، دار الفكر، بٌروت، لبنان، الجزء : ابن كثٌر 7

 .267.، ص2006-ه 1427-ه1426األول،
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لخصام واإلنكار وطلب فً معناه اللؽوي لم ٌخرج عن دائرة ا "الحجاج"مصطلح  فنجد      

. الدلٌل واإلدعاء

الذي  "الحجاج"ـب"  Argumentation"رجم مصطلحوفً الدراسات اللسانٌة الحدٌثة تُ       

«سلسلة من الحجج تتجه جمٌعها نحو نفس النتٌجة»ٌقصد به
1

وهذه الحجج ٌقصد بها تلك ،  

. لدعم اإلثباتهً الدلٌل  Autoritéالحجج الموجهة إلثبات موقؾ أو دحضه والحجة 

  Argumentationمصطلح  le grand Robertوفً هذا الصدد نجد فً قاموس       

هو  argumenterفن استعمال الحجج أو االعتراض بها فً مناقشة معٌنة والفعل حاجج »هو

«الدفاع عن اعتراض أو أطروحة بواسطة حجج
2

بمعنى اتباع طرٌقة معٌنة فً تقدٌم الحجج  ؛

. لتحقٌق اإلقناع

ومجال الحجاج هو المتنازع علٌه والمختلؾ فٌه فهو ٌبحث فٌما هو نسبً محتمل، وٌقوم      

ي موقؾ إجراء ٌسلكه فرد أو مجموعة لدفع المستمع إلى تبنّ »فالحجاج على تبرٌرات عقلٌة

«اعتمادا على إثباتات أو حجج
3

فالحجاج تقنٌة ٌقوم المتكلم بها لٌوضح موقفه وٌعلله أمام  .

ٌحق له  ،كل منطوق به موّجه إلى الؽٌر إلفهامه دعوى مخصوصة»وٌكون بذلك  ،مخاطبه

«االعتراض علٌها
4

فالحجاج ٌتعدى المعرفة المبسوطة فٌما نطق به المتكلم لتتعلق بما ،  

.  ٌقتضٌه المنطوق أي ما هو متضّمن فٌه

ي إلى نتٌجة ٌشتؽل باعتباره ضرورة تؤد» أّن الحجاج .Michel Mمٌشال ماٌٌر" وٌرى     

موقؾ نحمل الؽٌر على اتخاذه إزاء مطروح فً سٌاق ٌوفر للمتخاطبٌن مواد إخبارٌة إلى 

«جواب/ ضرورٌة للقٌام بعملٌة االستنتاج المتصل بالزوج سؤال
5

 .

وٌسعى المتكلم من خالل الحجاج إلى تحقٌق اإلقناع والتأثٌر بوصفهما أهم ؼرضٌن       

لكن بعٌدا عن العنؾ  ،تزع موافقة المتلقً أو ٌقنعه فإّنه ٌقوم بذلكللحجاج، وإن كان المتكلم ٌن

                                  
النظرٌة الحجاجٌة من خالل الدراسات البالؼٌة والمنطقٌة واللسانٌة، دار الثقافة، الدار البٌضاء ، الطبعة : محمد طروس 1

.  8،ص2005-1426األولى،
2 Voir: le grand Robert: Dictionnaire de la langue française T.1, Paris, 1989, P.535. 

 8ص اجٌة،النظرٌة الحج: محمد طروس  3
 .1998اللسان والمٌزان أو التكوثر العقلً ، المركز الثقافً العربً، الطبعة األولى :طه عبد الرحمن  4
 .460صمقاربة لؽوٌة تداولٌة، استراتٌجٌات الخطاب،: الشهري 5
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، فمعٌار بل بالقوة والضعؾ فً التأثٌر ؛خطأواإلكراه، وال ٌعبر عن نتائجه بالصحة أو ال

الصحة هو قوة اإلقناع، كما تتعدد مظاهر الحجاج فقد ٌقدم المتكلم حججه بشكل مباشر 

ئج التً تؤدي إلٌها، كما قد ٌضمر الحجج وٌقود متلقٌه وصرٌح فً كالمه بعرض مقدمة والنتا

. ج بالتلمٌح دون التصرٌحإلى النتائ

: الحجاج أالبالغة الجدٌدة -1     

ة البالؼٌة التً اس، والدرمنطقٌة ولسانٌةوانبثق موضوع الحجاج من حقول بالؼٌة       

نظرٌة عامة »رٌفها بأّنهاوٌمكن تع La nouvelle rhétoriqueه هً البالؼة الجدٌدة تناولت

«(الشرعٌة والسٌاسٌة واألخالقٌة والجمالٌة والفلسفٌة)للمحاججة بكل أشكالها 
1

إذا كانت  

بالؼٌة فإّنها تعتبر عند وظٌفة اإلقناع عند البالؼٌٌن هً وظٌفة مضافة إلى وظائؾ اللؽة اإل

  .الوظٌفة األولى واألساسٌة Ducrotدٌكرأ"

 البالؼةؾ، كالبالؼة واللسانٌات والمنطق مختلفة قولحقل تتجاذبه وضوع الحجاج حإّن م     

 Perelman)تٌتكاو "بٌرلمان"مع  "البالؼة الجدٌدة"كٌفٌة اإلقناع فً اللؽة لهذا ظهرت  تتناول

et Tyteca) أي جعل العقول تذعن  ،اٌة الحجاج األساسٌة وهً اإلقناعغ»ٌركزان على ناللذي

«قوالوتسلم بما ٌطرح علٌها من األ
2

الناجح هو الذي ٌجعل المتكلم سامعه ٌقوم الحجاج و .

. بالعمل المطلوب منه أو ٌذعن لرأٌه

دراسة تقنٌات الخطاب التً تسمح »هو Perelman "بٌرلمان"إّن هدؾ الحجاج حسب      

«بإثارة تأٌٌد األشخاص للفروض التً تقدم لهم، أو تعزٌز هذا التأٌٌد على تنوع كثافته
3

 

موضوع نظرٌة الحجاج هو دراسة التقنٌات الهادفة إلى حث النفوس على التسلٌم »ول ٌق      

باألطروحات المعروضة علٌها، أو تقوٌة ذلك التسلٌم، كما تفحص أٌضا الشروط التً تسمح 

                                  
ز الثقافً العربً، القاوس الموسوعً الجدٌد لعلوم اللسان، ترجمة منذر عٌاشً، المرك: وزوالد دٌكرو، جان ماري سشاٌفرأ 1

 .163، ص2007الدار البٌضاء، المؽرب، الطبعة الثانٌة
العبقرٌة الحجاجٌة فً اللؽة العربٌة من خالل دراسة تداولٌة لسورة اإلخالص ، مجلة المجمع الجزائري : عز الدٌن الناجح  2

 .166،ص2007دٌسمبر -1428، ذو الحجة ةفً اللؽة العربٌة العدد السادس ، السنة الثالث
 م،1992آب/ه أؼسطس1413، صفر164صالح فضل، بالؼة الخطاب وعلم النص، سلسلة عالم المعرفة، الكوٌت، 3

. 74ص
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«ونموه، وكذا اآلثار المترتبة عنهبانطالق الحجاج 
1

هً  :ثالث وظائؾ للحجاج ومن هنا نجد. 

الدفع إلى العملو طروحة مااإلعداد لقبول أو خالصاإلقناع الفكري ال
2

                             . 

على التقنٌات الخطابٌة التً تؤدي  (Perelman et Tyteca) "أتٌتكا بٌرلمان"وٌركز     

دراسة وسائل الحجاج ما عدا تلك التً تنتمً »:الحجاج بأّنه "بٌرلمان"إلى اإلقناع حٌث ٌعّرؾ 

ري التً ٌسمح بالحصول أو بزٌادة انضمام اآلخرٌن إلى األطروحات المقترحة للمنطق الصو

«لموافقته
3

فدور الحجاج  ،قد أولى اإلقناع عناٌة هامةPerelman بٌرلمان"وهذا ٌعنً أّن  

أنجع الحجاج ما وفق فً جعل حدة اإلذعان تقوى درجتها »حٌث أنّ  ؛ٌقؾ عند هدؾ اإلقناع

جعل  ما وفق فًأو  المطلوب إنجازه أو اإلمساك عنه لى العملبشكل ٌبعثهم ع لدى السامعٌن

«المناسبةفً اللحظة  السامعٌن مهٌئٌن لذلك العمل
4

القول أو بالدفع إلى بفقد ٌكون اإلقناع إما  

. سواء باإلقدام أو باإلحجام عنه ،العمل

نفاذ  أو" التأثٌري الفعل"وثٌق الصلة بـPerelman "بٌرلمان"ومفهوم الحجاج عند     

بحث من أجل ترجٌح خٌار من بٌن خٌارات قائمة  »فالحجاج ،الخطاب واالقتناع الفعلً

عمال إّزاء الوضع الذي كان وممكنة، بهدؾ دفع فاعلٌن معٌنٌن فً مقام خاص إلى القٌام بأ

« سائدا
5

المنجز أو )وهو الفعل الناتج  وتتأكد نفاذٌة الخطاب بحصول الفعل التأثٌري ونجاحه ،

التقنٌات المعرفٌة »:بنفاذٌة الخطابوٌقصد  Austin"أوستٌن"الذي جاء به (فعل الكالمالزم 

األطر القولٌة خاللها إلى تمرٌر الخطاب واجتٌاز والفكرٌة وكذا االجتماعٌة التً ٌسعى من 

«والسمعٌة إلى الفعل والحدث والتؽٌٌر
6

وإلحداث هذا التؽٌٌر ٌنبؽً على المتكلم أن ٌكون  ،

. ، وٌقنعه بأطروحتهلتؽٌٌر فً متلقٌهضٌاته المقدمة حتى ٌحدث ابفر مقتنعا

                                  
.    8صبالؼة الحوار المجال والحدود، مجلة فكر ونقد، : محمد العمري 1

http://www.fikrwanakd.aljabriabed.net(n61-04 alumari.htm. 
مفهوم الحجاج عند بٌرلمان وتطوره فً البالؼة المعاصرة، مجلة فكر ونقد، الكوٌت، : ٌن محمد سالم ولد محمد األم :ٌنظر 2

 .57ص ،2000والعشرون، العدد الثالث ٌناٌر، مارس المجلد الثامن
دٌسمبر  1420النصوص الحجاجٌة، مجلة اللؽة واألدب ،دار الحكمة،جامعة الجزائر العدد، شعبان :الحواس مسعودي 3

. 275، ص1999
-1حجاجٌة التأوٌل فً البالؼة المعاصرة، طرابلس، المركز العالمً لدراسات أبحاث الكتاب األخضرط: محمد ولد األمٌن 4

2004،www.HADAAT.COM 15ص. 
الكوٌت، المجلد : مفهوم الحجاج عند بٌرلمان وتطوره فً البالؼة المعاصرة، مجلة فكر ونقد: محمد سالم ولد محمد األمٌن 5

 .57ص ،2000ون، العدد الثالث، ٌناٌر، مارسالثامن والعشر
 .63مفهوم الحجاج عند بٌرلمان وتطوره فً البالؼة المعاصرة،، ص: محمد سالم ولد محمد األمٌن 6
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وٌستمد الخطاب نفاذٌته من تقنٌات تجعل الخطاب منسجما مع المخاطبٌن والشرط األساسً    

أن ٌضع فً الحسبان مستوى العقول »على المحاجج وفٌها هو معرفه مستوٌات المخاطبٌن، 

ي بنوعٌتها فاالهتمام هنا إذن مركز على الجوانب التً ٌهدؾ إلى إقناعها وكذلك علٌه الوع

«االستداللٌة التً تستعمل على تعاضد العقول المخاطبة وانسجامها مع الطرح المقدم
1

.   

مفهومً الجدل والخطابة ما ٌناسب »  رسطأبالؼة  من Perelman "بٌرلمان"أخذ        

لتأثٌر الذهنً فً الذي ٌقود إلى ا ٌأخذ من الجدل التمشً الفكري» البالؼة الجدٌدة فالحجاج

وما جاء فٌه من آراء ومواقؾ وهو  ،نظرٌا مجردا لفحوى الخطاب إذعانه إذعاناً المتلقً و

ٌأخذ من الخطابة الجدل من جهة كسره لثنائٌة تقلٌدٌة وجمعه بٌن التأثٌر النظري والتأثٌر 

«السلوكً العملً
2

ي تثٌر الشك وتتطلب جهدا الخطاب الحجاجً ال ٌكون إال فً األمور التو 

 .هم فً إضفاء الطابع العقلً على الحجاجأسهذا األمر وكشؾ ؼموضها  ،فكرٌا لتدقٌقها

بل من جهة  ؛لٌست معنٌة بشكل الخطاب من أجل الزخرؾ أو القٌم الجمالٌة»فالبالؼة الجدٌدة 

«كون ذلك وسٌلة لإلقناع وخاصة وسٌلة لإلبداع أي الحضور
3

لم مخاطبه حٌث ٌقنع المتك،  

برأٌه وٌجعل حججه حاضرة بٌن ٌدٌه، ومن هنا تخرج البالؼة الجدٌدة من دائرة اإلبهام 

. والتالعب بالجمهور

المح الحجاج عنده بٌن البالؼة والحجاج، وٌمكن تمثٌل م Perelman"بٌرلمان"وٌطابق    

: بالمخطط التالً

 

 

          

                                  
 .18حجاجٌة التأوٌل فً البالؼة المعاصرة، ص: محمد ولد األمٌن 1
 22.الحجاج فً الشعر العربً القدٌم، ص: سامٌة الدرٌدي 2
. 16، ص2008 ،لتدولٌة والحجاج، مداخل ونصوص صفحات للدراسات والنشر دمشق، اإلصدار األولا: صابر حباشة 3

أن ٌتوّجه 
 إلى مستمع

نتائجه لٌست 
 ملزمة

ال تفتقر مقدماته إلى 
 ضرورة منطقٌة

مسلماته 
 احتمالٌة

أن ٌعبر عنه 
 بلؽة طبٌعٌة

    Perelman بٌرلمانمالمح الحجاج عند 
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:Perelman "بٌرلمان" ندع الحجاجمالمح ي لتوضٌح مخطط                             
1

 

على بنٌة الحجاج بدراسة كل الحجج التً ٌمكن إقامتها ٌركز  Perelman  "بٌرلمان"فـ       

ٌركز الحجاج على األمور »حٌثلتً ٌتم بها التواصل مع المجتمع، ٌهتم بالطرٌقة اولإلقناع 

كاألمثلة الجاهزة والجمل الوعظٌة أو اإلشارٌة التً الداخلة فً بنٌته الموصلة إلى اإلقناع 

«تؤدي هدفا فً اللحظة الحجاجٌة فً البنى القولٌة الخطابٌة
2

اسة الحجاجٌة وتكون بذلك الدر 

. التقنٌات الموظفة لتحقٌق هذا الهدؾ والمتمثل فً اإلقناع والتأثٌرتهتم بهدؾ الخطاب والتً 

  :التداألًالحجاج  -2 

فإّن  ،قد جعل الحجاج منتمٌا إلى البالؼة الجدٌدة Perlman""بٌرلمان"إذا كان      

، قد أسس نظرٌة تدرس الوسائل اللؽوٌة التً ٌمتلكها المتكلم لٌقنع مخاطبه Ducrot"دٌكرأ"

ٌفضً إلى التسلٌم بقول ( مجموعة أقوال) أو(1ق)ٌكون الحجاج بتقدٌم المتكلم قوال »حٌث 

«(مجموعة أقوال)أو ( 2ق)آخر
3

وقد تكون الحجة  ،ٌكون القول األول حجة للقول الثانًؾ ،

. مصرحا بها أو مفهومة من القول األول

فهو  ؛الحجاج أساس كل داللةأّن  et Anscomper  Ducrot  أ نسكأمبر دٌكرأ وٌذكر     

وأساس  ،ولكنه أساس المعنى نفسه ،لم ٌعد نشاطا لسانٌا من بٌن أنشطة أخرى»فً نظرهما

«الخطاب فً تأوٌله
4

إلخبارٌة للؽة درجة ثانٌة بالمقارنة مع ولهذا السبب كانت الوظٌفة ا ،

فالزعم بوصؾ الحقٌقة قد ال ٌكون إذن إال قناعا لزعم أكثر جوهرٌة بممارسة » الحجاجٌة

«ضؽط على آراء اآلخر
5

بل  ،لٌس فقط وسٌلةٌة بالنظر إلى قٌمة الحجاج فقٌمة اإلخبار ثانو 

. "الحجاج"ة هً التً تدعى أثٌر على الؽٌر وهذه العملٌة التأثٌريالت من أجلهو ؼاٌة 

بل البد من البرهنة  ،ن التأثٌر علٌهاضملعلى المخاطب  بالضؽط اإلقناع وال ٌكون     

 ممارسةواالستدالل على ما نقول حتى ٌصبح الحجاج وسٌلة لتقاسم الرأي مع اآلخر بعٌدا عن 

                                  
. 61مفهوم الحجاج عند بٌرلمان، ص:محمد سالم ولد محمد األمٌن: ٌُنظر 1
. 65، صنفسه 2

3 J.C.Anscombre et Ducrot: l'argumentation dans la langue, philosophie et langage, troisième 

édition, MARDAGA, P.08. 
 .18التداولٌة والحجاج، ص: صابر حباشة 4
 .18، صنفسه 5
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العنؾ والتضلٌل
1

كسب  عن طرٌقٌكون الوظٌفة األولى واألساسٌة للؽة وفاإلقناع ٌعتبر  ،

. وبحججه ٌقتنع برأٌهلالمتكلم رضا مخاطبه 

على المخاطب نتائج معٌنة فهً تلزمه سلوك طرٌقة وحٌدة فً  فعل الحجاج ٌفرض     

ٌتمثل فً إنجاز »إّنهّن الحجاج هو تقدٌم الحجج المؤدٌة إلى نتٌجة معٌنة، أل ؛الخطاب

وبعبارة أخرى ٌتمثل الحجاج فً إنجاز متوالٌات من  ،اجٌة داخل الخطابتسلسالت استنت

األقوال بعضها هو بمثابة الحجج اللؽوٌة، وبعضها اآلخر هو بمثابة النتائج التً تستنتج منها، 

 les)ّن التسلسالت الخطابٌة محددة ال بواسطة الوقائعإّن كون اللؽة لها وظٌفة حجاجٌة ٌعنً أ

faits) ة األقوال نفسها، ولكنها محددة أٌضا بواسطة بنً ،ها داخل األقوال فقطالمعبر عن

«اللؽوٌة التً تم توظٌفها وتشؽٌلهاوبواسطة المواد 
2

 .

ل ٌمكن دراسة الحجاج اللؽوي من بنٌة اللؽة والوسائل الحجاجٌة المستعملة فٌها من خال    

وعمل  ،لحجة من ناحٌةإنجاز لعملٌن هما عمل التصرٌح با»الحجاج ؾ ،فعل االستنتاج

«(1ق)أو مفهومة من  ،سواء كانت النتٌجة مصرحا بها ،من ناحٌة أخرىستنتاج اال
3

فنتٌجة  .

. القول قد تكون صرٌحة أو ضمنٌة مفهومة من سٌاق الخطاب

لٌس »:وٌقصد به  Acte d'inférer الحجاج بفعل االستنتاج (Ducrot) "دٌكرأ"ربط      

ٌستلزم ي تأسٌس اعتقاد حول بعض اإلشارات، ولكنه فعل كالمً الفعل النفسً الذي ٌكمن ؾ

ٌقوم بفعل ( ق)حٌن ٌتلفظ بقول ( ل)المتكلمؾ .إنتاج الكالم فعل كالمً استنتاجً فً تحقٌق

نقطة انطالق الستدالل كإلى معطى معٌن ٌقدمه بالرجوع نفسه فً الوقت  إذا قام استنتاجً

«(ق)سٌؤدي إلى إصدار القول
4

بدراسة الوسائل اللؽوٌة وبالتركٌز على ٌهتم الحجاج ؾ. 

ذهنً  فاالستنتاج عبارة عن استدالل العملٌات الذهنٌة االستنتاجٌة التً ٌقوم بها المتخاطبون،

. من خالل افتراض مسبق أو ما هو متواضع علٌه بٌن المتخاطبٌن

                                  
1  Voir, Philipe Bretou: L'argumentations dans la communication .Alger, casbah, 1998,P.04. 

 5الحجاج فً اللؽة، مجلة المنارة، الصفحة الثقافٌة، الثالثاء : أبو بكر العزاوي 2
 2ص   http://www.almanarah.comدٌسمبر

منشورات كلٌة اآلداب  ، دار الفرابً، بٌروت لبنان،الحجاج أطره ومنطلقاته من خالل مصنؾ فً الحجاج: عبد هللا صولة 3
. 33ص،  2007، 2،ط1،2001،طبمنوبة تونس

4 J.C.Anscombre et Ducrot: l'argumentation dans la langue P.10  
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  (ٌةكالم)نتٌجة                    استنتاج ذهنً                مقدمة    

ٌبدو األمر بهذه الطرٌقة سهال ٌسٌرا لكنه لٌس بهذه البساطة، ففعل االستنتاج هو فعل        

 دور فً (Connecteurs Argumentatifs)ن للروابط الحجاجٌةكول ذهنً خاضع للمقدمة

فقد ٌكون بٌن االستنتاج والنتٌجة عارض ٌمكن أن »وبالتالً تؽٌٌر النتٌجة ،ةالمقدم تؽٌٌر تلك

وبهذا فقد تتعدد األشكال بتعدد الطرق المختلفة للحجاج باستعمال  ،ر من صٌؽة الحجاجٌؽً

للوصول إلى  ؛أو االنطالق من خلفٌات سابقة ؼٌر مصرح بها ،مقدمات قد تتخللها اعتراضات

أو االنطالق من مقدمات ال تشكل معطٌات  ،نتائج تتوقؾ على إدراك السامع لتلك الخلفٌات

«وصول إلى نتائج تتوقؾ على مدى صحة المقدمات أو عدم صحتهاندعمها بأدلة لل
1

وٌمكننا  .

التمثٌل على ذلك بقول المتنبً فً رثائه لوالدة سٌؾ الدولة
2

:     

                   ِ    .الِ  َ ى الأِ  لَ  ٌلَ  ِ سَ  وَ  نْع كِ لَ أَ            اٌمًال دِ ا  َ يَ نْع الدُّل   ِ  َ  ْع يَ  مْع لَ  نْع مَ أَ 

«لدنٌا، ولكنهم لم ٌتمكنوا من وصالها الدائمالناس ٌحبون ا»فكل  
3

 

                                                                                                                                         إذن كلهم ٌتمنون دوام العٌش فٌها                                                                                                  ......    (كل الناس ٌحبون الدنٌا) فً هذا المثال

ة ـــنتٌج .............لكن............. ةـــمقدم               

. لم ٌتمكنوا من وصالها الدائم فهم "لكن "هو الرابط الحجاجًل ار  ا           

وجود مؤشر حجاجً فً كل معنى حرفً جملً ٌستدعً »إلى (Ducrot) رووقد أشار دٌك    

«مضمر السٌاق لإلٌحاء بنتٌجة ما مقنعة أو ؼٌر مقنعة
4

 .

فً حد ذاتها  اللؽوٌة المؤشراتترتكز على Ducrot دٌكرو"إّن دراسة البنٌة الحجاجٌة عند    

إذن، فً النهاٌة، )ؼويلالدراسة نظامٌة للروابط الحجاجٌة وعوامل أخرى للتسلسل »من خالل 

                                  
. 125-124.صب المسرحً،تحلٌل الخطا: عمر بلخٌر 1
 .265الدٌوان،ص 2
. 12.، ص2مصطفى سبٌتً ج: ٌنظر هامش كتاب شرح دٌوان المتنبً  3
  :5www.google.com/search?hi-4ص،الخطاب اإلشهاري والقٌمة الحجاجٌة 4
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ي مقصدها أمما ٌسمح بإنشاء تحلٌل مصؽر بالنظر إلى ؼاٌتها ( إلخ...فً العمق، ومع ذلك

«الحجاجً
1

  Grice.قوانٌن الخطاب التً جاء بها ؼراٌساالعتماد على وٌمكن  

 لٌس خطابا برهانٌا بالمعنى الدقٌق للكلمة فهو ال»وهوٌرتبط الحجاج بالخطاب الطبٌعً،    

ٌقدم براهٌن وأدلة منطقٌة، وال ٌقوم على مبادئ االستنتاج المنطقً، فلفظة الحجاج ال تعنً 

الستدالل ما من وجهة نظر  Valideالبرهنة على صدق إثبات ما أو إظهار الطابع الصحٌح 

«منطقٌة
2

ٌُنجز فً ظروؾ معٌنة قصد إقناع المتلقً باستعمال  . لؽوٌة معٌنة، عناصر فالقول 

. محتملإنما ٌتعلق بما هو  ،القول ال ٌأتً بأمور ٌقٌنٌة قطعٌةلكن هذا 

 L'orientationإلى مفهوم أساسً فً نظرٌته وهو التوجٌهDucrot أشار دٌكرو       
3

حٌث  ؛

تفرض على المخاطب نمطا من النتائج باعتبارها »وهً ؼاٌة الخطاب الحجاجًاعتبره 

«فٌهاالوجهة الوحٌدة التً ٌمكن للمخاطب أن ٌسٌر 
4

حٌث ٌحرص المتكلم على توجٌه ،  

                                                     .دون سواها المتلقً إلى وجهة واحدة

فهً ال تنحصر فً بعد من " Ducrotدٌكرأ"ٌصعب علٌنا فً الحقٌقة اإللمام بنظرٌة     

. ثراء المعارؾ وتطورهاوثتها ألنها ما زالت فً إطار التطوٌر والتعدٌل بحكم حدا ؛األبعاد

                    ":دٌكرأ"ن نظرٌة مبدأٌن أساسٌن م ،من خالل ما سبقٌمكننا أن نستنتج على العموم و 

. تأكٌده على الوظٌفة الحجاجٌة للبنٌة اللؽوٌة ذاتها-1

      .إبراز سمة الخطاب التوجٌهٌة-2 

 Connecteur Argumentatif :مفهأم الرابط الحجاجً-3      

                                  
. 19التداولٌة والحجاج، ص: صابر حباشة 1
 .1ص ،الحجاج فً اللؽة: أبو بكر العزاوي 2
ٌنبؽً التمٌٌز بٌن التوجٌه الحجاجً ونتٌجة الحجاج، فالتوجٌه الحجاجً نتٌجة لفعل : L'orientationيالتأجٌ  الحجاج 3

ٌوجه العبارة حجاجٌا؛ وٌفرض على المتلقً إجراًء تأوٌلٌا دقٌقا؛ والنتٌجة، أحد العناصر المحددة لفعل الحجاج، الذي ٌوجه 
فعل إٌصال  "، وقد عرفه طه عبد الرحمن بأنه113، صٌة الحجاجٌةالنظر: محمد طروس :ٌنظر .العبارة لخدمة نتٌجة معٌنة
. 227، اللسان والمٌزان أو التكوثر العقلً، ص"المستدل لحجته إلى ؼٌره

. 23ص ،العربً القدٌم الحجاج فً الشعر: سامٌة الدرٌدي 4
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التركٌز على بنٌة نصٌة وهنا ٌكون » أساسهأّن الخطاب فً "Ducrot"كرودي"ٌرى     

 ؛حجاجٌاي النص دورا ، وذلك بالحدٌث عن األدوات اللؽوٌة التً تلعب ؾالجوانب اللؽوٌة فقط

«الخ...، األفعال، الظروؾ، األسماءوهً المفردات
1

وٌكون ذلك بالتركٌز على الروابط  ، 

. من هنا ٌمكننا دراسة أي نص دراسة حجاجٌة (الفاء لكن إذا، بسبب،)ٌة مثلالحجاج

كل لفظ ٌمكِّلن من ربط قضٌتٌن أو جملتٌن أو أكثر لتكوٌن »:هو Connecteurوالرابط   

«قضاٌا وجمل مركبة
2

التتابع، الشرح  أو الفصل، وللروابط وظائؾ متعددة منها الوصل ،

. ة فً الخطابوالتفسٌر، ولكل رابط وظٌفة أساسً

تمثل شرطا  وهً ،بروابط حجاجٌة( أو المقدمات والنتائج)وٌتم الربط بٌن الحجة والنتٌجة    

وتبنً عناصر الحجاج،  ،تربط الصٌػ الوصلٌة المقدمة بالنتٌجة»فهً ؛أساسٌا لتحقٌق الحجاج

و ، قد ٌكون هذا الربط ظاهرا أعدي للحجاج فً ربط معطٌات بنتٌجةوٌتمثل الرسم القا

«االستثناءرد الحجة أو  ،أو معكوسا( بما أّن ونظرا لـ)ضمنٌا
3

ثلما ٌمكن للحجة أن تكون مؾ  ،

. بة إلى النتٌجة والرابط الحجاجًقد ٌكون األمر نفسه بالنس ،ظاهرة أو مضمرة حسب السٌاق

جٌة فهً تمثل العالقة الحجا ،اللؽوٌة تتدخل فً توجٌه دالالت الحجاج فً الكالم العناصرؾ     

إال أّنه ٌجب أن تكون مع ذلك  ؛بٌن المقدمات والنتائج، هذه العالقة حتى وإن كانت ضمنٌة

وتحمل الروابط الحجاجٌة  .حتى توجه المتلقً إلى النتٌجة التً ٌقصدها المتكلم ؛سهلة البلوغ

/  وبالتالً تكسب طابع الموصولٌة وبواسطة هذا الترتٌب تتدعم الحجة» المتلقً على االستنتاج

أو تتحدد إذن  Orientation argumentative ٌابذلك توجٌها حجاجالنتٌجة بواسطة الدلٌل 

بواسطة ( بمعنى أنه ٌحلل كحجة لنتٌجة)لملفوظ   valeur argumentative  القٌمة الحجاجٌة

. 4«توجٌهها الحجاجً

                                  
دار  الخطاب، جامعة تٌزي وزو، الحجاج فً رسائل ابن عباد الرندي، مجلة الخطاب، منشورات مخبر تحلٌل: ٌمٌنة ثابتً 1

 286.ص ،2007العدد الثانً، ماي األمل،
التداولٌة الٌوم، علم جدٌد للتواصل، ترجمة سٌؾ الدٌن دؼفوس، محمد الشٌبانً، دار الطلٌعة، : آن ربول، جاك موشالر 2

. 265ص ،2003-1بٌروت ط
دار قرطبة ( مقاربة تداولٌة)سلطة الخطاب وقصدٌة الكتابة كتاب اإلمتاع والمؤانسة ألبً حٌان التوحٌدي بٌن : وتٌكً كمٌلة 3

 .295م، ص2004-ه1425، الطبعة األولى 
. 297-296ص نفسه،  4
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قوم بحصر ت ؛ٌن الحجة والنتٌجة بمؤشراتٌشترط لسالمة العملٌة الحجاجٌة الربط بو      

، وٌمكننا أن نفٌد من معانً حجتٌن أو أكثر ووتقٌٌد اإلمكانات الحجاجٌة بالربط بٌن قولٌن أ

. الحروؾ فً الدراسة الحجاجٌة

للكالم قوة حجاجٌة مضاعفة من خالل طرق االستعمال وأدوات الربط وآلٌات و      

االستقصاء
1

لحجج ونسجها فً ترتٌب ا ٌكمن دور الروابط الحجاجٌة واستثمار دالالتها فً»و 

بل وتقوي كل حجة منها الحجة األخرى  ؛، إذ تفصل مواضع الحجاجخطاب واحد متكامل

، فإننا نمتلك إمكانات هائلة ؛انطالقا من أّنه عندما ٌكون تحت تصرفنا عددا من المعطٌات

ٌة مهم بقدر أهمٌته فً وٌعد من بٌن هذه الروابط الخطاب...لنتمكن من الربط بٌنها

«التصنٌفات
2

عٌن بروابط فإّنه ٌست ؛ولكً ٌتوصل المتكلم إلى هدفه اإلقناعً من خالل خطابه ،

من أجل بناء  ؛ولكن ٌنبؽً علٌه وضع كل رابط فً مكانه المناسب ،حجاجٌة فً ترتٌب حججه

. خطابه بناًء حجاجٌا

وقصد المتكلم، حتى بط ٌنبؽً أن ٌكون االستعمال مالئما لداللة القول وااستعمال الر وعند      

فإّن الربط بٌن القضاٌا إّنما ٌتحدد بنوع من » تكون صٌاؼة الكالم سلٌمة فً مجملها لذلك

«تجانس تعلق األحداث مما تشٌر إلٌه تلك القضاٌا
3

وٌتم هذا التجانس عن طرٌق ترتٌب ،  

. ة بهافتؤدي بذلك وظٌفتها المنوط ،الجمل الفرعٌة والجمل األصلٌة بحٌث تترابط وتتعالق

                                  
ألنه ال  ؛استنتاج حكم علمً انطالقا من جزئٌات، وهو ضرب من االستدالل ال ٌعتد به المناطقة: Induction إلستقراءا 1

. 263ك موشالر، التداولٌة الٌوم، صٌفضً عندهم إلى الٌقٌن، ٌنظر آن ربول وجا
. 473-472إستراتٌجٌة الخطاب، ص: الشهري 2
 .76عبد القادر قنٌنً، ص: النص والسٌاق، استقصاء البحث فً الخطاب الداللً والتداولً، ترجمة: فان داٌك  3
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  .بنية الحجاج وتقنياته في شعر المتنبي: الفصل األول          

 

: الحجاج في الشعر:أوال

. خصابص الخطاب الحجاجً -1    

 .الحجاج والجدل -2                      

. الشعر والخطابة  -3     

. الشعر بٌن التخٌٌل واإلقناع -4     

: شعر المتنبياإلقناع في  أساليب: ثانيا             

. الحجاج والمقام -1                      

. األسالٌب الببلؼٌة -2                      

. األسالٌب المؽالطٌة -3                      

. األسالٌب اإلنشابٌة -4                      

: تقنيات الحجاج في شعر المتنبي :ثالثا

. الحجج شبه المنطقٌة -1        

. الحجج المستندة إلى بنٌة الواقع -2        

. الحجج المإسسة للواقع -3        

 

 

 

   :رـعـاج في الشـالحج:-أوالًال 
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؟ ز لنا أن نتحدث عن حجاج فً الشعرهل ٌجو: ل سإال ٌستوقفنا فً هذا البحث هوأوإّن      

 ؛الحجاج فً الشعر بت إمكانٌة حضورو من هنا ٌنبؽً علٌنا قبل أن نلج ؼمار التطبٌق أن نث

، ولقد قام العلماء بطرح هذه اإلشكالٌة من أجل ضبط وتحدٌد حتى نحقق مشروعٌة هذا البحث

.خصابص الشعر الحجاجً
1
  

وأول ما نبدأ به هو خصابص الخطاب الحجاجً حتى ٌتضح لنا إن كانت هذه الخصابص    

. وتتوافق مع خصابص الشعر تتبلءم

: خصائص الخطاب الحجاجي -1  

 عامة أنواع الخطابتحدث عن أن ن علٌنا للحدٌث عن خصابص الخطاب الحجاجً ٌجبو    

حٌث هناك ستة أنواع
2

   :

. هو خطاب هدفه الربٌسً هو اإلعبلم واإلخبار والتنبٌه:informatifالخطاب اإلخباري *-

تً وهدفه األساسً هو الفهم فٌقوم تبعاً لذلك على عملً:Analytiqueالخطاب التحليلي–*

. ٌل وما ٌقتضٌانه من ترتٌب وتبدٌلالّشرح والتؤو

ٌّة ما فإّنه ٌعتمد إلى بٌان مالها:Editorial الخطاب التوجيهي*- علٌها مإكداً  وما إن تؤوٌل قض

. اً بالتارٌخمحاسن موقؾ ما ومساوبه مثٌراً للمبادئ والقٌم مذكر

ث فً حل قضاٌا مختلفة فهو ٌبح اً فً هذا الخطاب ٌكون الدارس مفكر:Essaiلدراسة ا*-

. بطرٌقة جادة ومنهج صارم وتفكٌر بناء

        .                           جوهره تقوٌم لفكرة ما : d'opinionخطاب الرأي*-

                                  
أبو بكر "لسامٌة الدرٌدي، وكذلك دراسة" الحجاج فً الشعر العربً القدٌم"ومن بٌن الدراسات التً تناولت هذا الموضوع،  1

حجاج فً الشعر العربً ، شعر ببلؼة ال"وكتاب  ،"الحجاج فً الشعر، نحو تحلٌل حجاجً لنص شعري معاصر:"العزاوي
". إبراهٌم عبد المنعم إبراهٌم"لـ".ابن الرومً نموذجا

 . 25الحجاج فً الشعر العربً القدٌم، ص : ٌنظر سامٌة الدرٌدي  2
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بل  ،تناول األشٌاء ةطرٌق فً أو هدفه اإلقناع بوجهة نظر :Argumentéالخطاب الحجاجي*- 

صاحبه على نحو صارم بما  قٌقً وهو خطاب ٌلزمقد ٌحاول حمله على اإلذعان دون اقتناع ح

. جاء فٌه

ما بقصد متناغشكل مخصوص مترابط األفكار والحجاجً خطاب وضع على الخطاب  إنّ    

ضع محتمل وٌتدخل فً مو ،وفق تقنٌات خاصة مضبوطة ،معلن مع وعً المتكلم بما ٌقوله

«ن موضع طعنالتً ٌكون فٌها الٌقًال ٌتدخل إال فً الحاالت » نسبً ألنه
1
.  

وهذا اإلذعان  ،المستمع نحو األطروحة المراد تثبٌتها استمالةوالؽاٌة من الحجاج هً    

. بٌن المتكلم والمتلقًتماسا فكرٌا  انواإلقناع ٌقتضً

، حٌث ٌعرض الباث فكرته ومتقببلباثا ومن أهم سمات الخطاب عموما هو أنه ٌقتضً     

 وٌمكننا ،وٌحاول توضٌح فكرته بهدؾ إقناع المتلقً ،وهً تشكل محتوى الخطاب وؼاٌته

:  تمثٌل هذه الفكرة بالمخطط اآلتً

ار ــأفك                               

( متلقً كونً )   (المتلقً)القارئ           دةـقصً             ( الباث)الشاعر  

                ...اإلخبار وأاإلقناع التوجٌه  :القصد                            

مثل الوظٌفة  ؛وظابؾ أخرى إلى تتعدى وظٌفة الشعر إلى جانب الوظٌفة الشعرٌة     

ألخبلق حث المتلقً على القٌم الفاضلة ومكارم ا»والوظٌفة التوجٌهٌة واإلقناعٌة مثل االنفعالٌة

و إلى تركٌز فٌإدي الشعر على هذا النح ،وعموم الفواحش وردعه عن المعاٌب والنقابص

«منظومة القٌم وتثبٌت نظام األخبلق
2
 ؛فالوظٌفة الحجاجٌة اإلقناعٌة فً الشعر أشمل وأعم ،

تعدٌل فكرة أو نقد أطروحة أو إلى »وٌهدؾ  ،هدؾ الخطاب الحجاجً هو اإلقناع ذلك ألنّ 

«انتقادأو دفع  اعتقادجلب 
3
.  

                                  
.  356م، ص 2005هـ 1426 -1االستعارة فً محطات ٌونانٌة عربٌة وؼربٌة، دار األمان، الرباط، ط: محمد الولً  1
  .69-68الحجاج فً الشعر العربً القدٌم، ص: سامٌة الدرٌدي 2
. 226اللسان والمٌزان، ص: طه عبد الرحمن 3
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: خصائص الخطاب الحجاجي منو     

وهو ما ٌعبر عنه »،المتكلم من خبلل خطابه تحقٌق هدفه اإلقناعً ٌحاول :القصد المعلن*-

 ًّ «للكبلم Conativeون بالوظٌفة اإلٌحابٌة اللسان
1
 .

ن له أشكال ء فٌلوِّ وفً الشعر ٌقصد الشاعر مثبل فً المدح إقناع الممدوح بؤنه جدٌر بالعطا    

. فً التقرٌب كرم والجود حتى ٌستمٌله وٌقنعه بؤحقٌتهال

من  االنطبلقإن التؤثٌر فً المتلقً وإقناعه بفكرة معٌنة تقوم على التبلإم من خبلل : اغمالتن*-

تفادٌا للفشل فً أراء القصد فإن الخطٌب ال ٌنبؽً له التسلٌم »أطروحة مقبولة لدى المتلقً و

«، أي التً تكون مقبولة أٌضا عند المستمعلمات التً تتمتع بقبول كافًإال بالمس
2
فالمتكلم ، 

، والشاعر حٌن ٌقوم بمدح الملك وتسلسل حتى ٌتحكم فً قوة التؤثٌربدقة  استدالالتهٌوظؾ 

لقً وٌتفقد ما ، فالشاعر ٌقصد ما ٌحبه المتذكر الموت ألنها تنؽص علٌه عٌشه مثبل فإنه ٌتجنب

 .ٌكرهه فٌتجنب ذكره

وٌسهب فً فكرة ٌختزل  ،ٌعلن أمرا وٌذكر آخر» قدهدفه اإلقناعً ؾ لكً ٌحقق المتكلمو    

تلفة فٌتجلى فً نصه بل قد ٌؤتً بالفكرة الواحدة على أنحاء مخ ،، ٌسؤل وٌجٌبتحلٌل أخرى

«فتنة الكبلمتؤكد سحر البٌان وت
3
حٌث ٌقوم  ؛ولذلك فإن نجاح الحجاج مقرون بطبٌعة المتلقً ،

. 4«باستثمار الناحٌة النفسٌة من أجل تحقٌق التؤثٌر المطلوب منه»المتكلم 

 الحجاج هو مجموع االستدالالت من أجل عرض أو تؤكٌد أو نفً فكرة ما إنه :الستداللا -*

وإمتاعا وجذبا  هج خطوات المنطق وعبلقته، إرضاءً لقواعد العقل لن عبلقة استدالل إرضاءً »

ٌخضع الحجاج لترتٌب عقلً للعناصر اللؽوٌة حتى ٌحقق  .5«واستمالة لشعور وقٌم المخاطبٌن

. فً اإلقناعالمحاجج ؼاٌته 

                                  
 .26الحجاج فً الشعر العربً القدٌم، ص: سامٌة الدرٌدي 1
 .371االستعارة فً محطات ٌونانٌة عربٌة وؼربٌة، ص: محمد الولً 2
 . 27-26الحجاج فً الشعر العربً القدٌم ص: سامٌة الدرٌدي 3
  .21التداولٌة والحجاج، ص: بر حباشةصا 4
. 126عندما نتواصل نؽٌر، ص: ٌرعبد السبلم عش 5
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وصوال إلى  ،كل تقنٌات اإلقناع مرورا بؤبلػ إحصاء وأوضح استدالل»وتتمثل فً : البرهنة*-

. 1«ألطؾ فكرة وأنفذها

وتشكل هذه الخاصٌة سمة أساسٌة من سمات الخطاب الحجاجً " التحاورٌة"أو :الحوارية-*

«الحركٌة الثقافٌة ما ٌإكد مظاهر وذلك ،انفتاحه على القراءة والتؤوٌل والنقاش»وتعنً
2
. 

.  الباثب هى عبلقة تربطفالخطاب الحجاجً فً أصله حوار مع المتلقً ٌقوم عل

 ،ومواقفهم بطرٌقة مقبولة ،عد الحوار أنجع سبٌل ٌنتهجها المتكلم لدراسة حجج مخاطبٌهيو   

: ومن شروط الحوار

  .هـقا مع ذاتــتكلم مقتنعا بحججه متفالم أن ٌكون و إشراك المخاطب فً الحجاج   -

. التناقض واحترام مسلمات المتلقً وضوح األدلة والبعد عن   -

تلقًخاصة ٌصعب توضٌح مضمونها الحجاجً إلى الم ةعلى أمور حدسً زالتركًعدم    -
3

 .

 ٌعنً أننامعٌنة  ألطروحةاحتجاجنا لموضوع ما أو » إنّ : Schématisation :التخطيط * 

ن أن ٌعكس مقتضٌات ٌمثل النموذج األمثل لوضعٌة ما دو نرسم طرٌق الخطاب كونا مصؽرا

«البناء العلمً
4
  .ٌة أساسا على البعد الحواريوتعتمد هذه الخاص ،

أي بشكل ٌساٌر  ؛العناصر المكونة لهذا العالم بشكل دقٌق وموجه انتقاء»وتعنً: االنتقائية *

«لك العناصر المنتقاة ؼاٌة الخطابفٌه ت
5
باث أن ٌحسن انتقاء حججه حٌث ٌنبؽً على ال ، 

حقٌق فقد تتعدد طرق بناء الحجاج لت ضعٌة المتلقً فتتحقق ؼاٌة الخطاب،لتكون مبلبمة لو

. ؼاٌة واحدة أو ؼاٌات مختلفة

على الباث أن ٌنطلق من مقدمات تكون  ؛حتى ٌحقق الخطاب الحجاجً هدفه المنوط بهو    

كما أن خطابه ٌكون  ،اصر المكونة للخطابواختٌار العنوأن ٌحسن انتقاء  ،اتفاقعادة محل 

                                  
 .27الحجاج فً الشعر العربً القدٌم، ص: سامٌة الدرٌدي 1
 .   17حجاجٌة التؤوٌل فً الببلؼة العربٌة، ص : محمد ولد األمٌن  2
  . 20-19ٌنظر نفسه ص  3
 . 30بً القدٌم، ص الحجاج فً الشعر العر:سامٌة الدرٌدي  4
 .نفسه والصفحة نفسها 5
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وقد ٌلجؤ إلى  ،والبرهنة االستداللقد ٌعتمد الباث على و ،متناؼما ومنسجما مع مٌول المتلقً

. لحالإثارة مشاعر المتلقً حسب المقام ومقتضى ا

 :الحجاج والجدل2-2

والؽرض منه  ،القٌاس المإلؾ من المشهورات والمسلمات»ٌعتبر الجدل عند القدامى       

«وإقحام من هو قاصر عن إدراك مقدمات البرهان ،إلزام الخصم
1
الجدل هو الخصومة، ؾ .

عبارة عن مناظرة مع الخصم  إّنه ،ومن ٌعتمده ٌحاول إقناع خصمه انطبلقا من مقدمات مقبولة

. تبدأ بسإال اتهامً

ناظرة التً تجري آداب الم ةمعرؾ»:بؤنه فً تعرٌفه للجدل (ه808ت)"ابن خلدون"ٌقول      

ناظرة فً الرد والقول متسعا، وكل واحد مبٌن المذاهب الفقهٌة وؼٌرهم؛ فإنه لما كان باب ال

ومنه ما ٌكون صوابا ومنه  .عنانه فً االحتجاج من المتناظرٌن فً االستدالل والجواب ٌرسل

«ودهاما ٌكون خطؤً، فاحتاج األبمة أن ٌضعوا آدابا وأحكاما ٌقؾ المتناظران عند حد
2
 .

بما هو صواب، أو ما هو  المتكلم المكابرة والخصومة، وقد ٌجادل" الجدل"ومن معانً     

خطؤ، خدمة ألؼراضه الشخصٌة، وقد ٌكون للجدل ضوابط وأحكام وآداب ٌقؾ المجادل عند 

حدودها فً قبول االستدالل أو رده، وال بد أن ٌستمد من األدلة الشرعٌة، وٌكون الؽرض منه 

 إلى الحق طلبا فً الفهم بعٌدا عن األؼراض الذاتٌة الوصول
3

    .

مسلمات صورٌة محدودة العدد، قابلة لكً تحتوي مضامٌن إنسانٌة؛ »والجدل عبارة عن     

وهذا ٌكسب الخطابة مظهرا علمٌا أو مظهرا خطابٌا  ،ى أّن الجدل قابل الستثمار خطابًبمعن

«قاببل لكً ٌستقطب قبوال ما
4

؛ جعل الحجاج القاسم المشترك بٌن الجدل والخطابة، وهذا ما ي

 فالمسلمات الجدلٌة والقٌاس والبراهٌن تعد بالنسبة للحجاج حججا وأدلة، ٌمكن للمتكلم أن

«الحجاج أوسع من الجدل فكل جدل حجاج ولٌس كل حجاج جدالً »فـ ٌستعملها،
5
ومن هنا . 

. شمل وأوسع من الجدلأٌكون الحجاج 

                                  
 . 55مكتبة مشكاة اإلسبلمٌة، ص ،التعرٌفات: الشرٌؾ الجرجانً  1
. 362م، ص1993-ه1413 -1لبنان، ط–مقدمة ابن خلدون، دار الكتب العلمٌة، بٌروت  2
رات مخبر تحلٌل الخطاب، مجلة الخطاب، منشو انسجام الخطاب فً مقامات جبلل الدٌن السٌوطً: ٌنظر فتٌحة بوسنة  3

 . 323-322ص ،2007، ماي  2جامعة تٌزي وزو، دار األمل، ع
 .356االستعارة فً محطات ٌونانٌة عربٌة وؼربٌة ، ص : محمد الولً  4
 .17الحجاج فً القرآن من خبلل أهم خصابصه األسلوبٌة، ص: عبد هللا صولة 5
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ًّ و      فجعلوا الجدل ركٌزة الرٌاضة ومناظرة »بٌن الجدل والخطابة والشعر دامىالق زقد م

والخطابة تنطلق كنص إقناعً من مقدمات تقضً إلى نتابج ... الجمهور والعلوم النظرٌة

أما الشعر فٌنبنً على التخٌٌل الذي ال  ،أحٌانا كثٌرة على القٌاس إلبطال وضع أو حفظه ىبنوتُت 

«للحث أو الردعبل ٌعول على اإلثارة دون تفكٌر ... ٌستدعً الفكر والرإٌة
1
 .

الذي ٌكون التخٌٌل فً األمر  ،عملٌة إٌقاع المعانً فً نفوس المتلقٌن»والشعر عند القدامى    

التصدٌق أمر راجع إلى  على أنّ  ،والجدل فً الخطابة ،الشعرٌة من خبلله نظٌرا للتصدٌق

ى ما فً الكبلم نفسه من تشكٌل أو شعرٌة راجع إلبٌنما التخٌٌل فً ال ،مطابقة الكبلم للواقع

«هٌبة تحدث االنفعال
2

  .

منطق الوالثانً أساسه  ،األول أساسه العاطفة أنّ  ،فكان الفرق بٌن الشعر والجدل       

ر فً أثّ  إنْ »والشعر بالخٌال وكان الشعر ،لخطابفكان نتاج ذلك أن ربط الجدل با ،التجرٌدو

وال مجال فٌه للجدل  ،لٌذعن المتلقً دون روٌة أو فكر ؛فة وحدهاالنفوس فبمخاطبته للعاط

«العقلً المحض
3
 .

فهذا األمر فً حد  ؛وإن كان للشاعر هذه السلطة على النفوس والقدرة على التؤثٌر والفعل     

 فإنّ  ،فإذا كان الجدل ٌمثل قسم اإلقناع من الخطاب»أشمل من الجدل  الحجاج ألنّ  ؛ذاته حجاج

فالقدامى رفضوا الحجاج فً  ،هو جوهر الخطابة باعتبارها فن اإلقناع بالخطابةالحجاج 

«ماهوا بٌنه وبٌن الجدل والحال أنه أشمل منه وأوسع مجاال مهألنّ  ؛الشعر
4
 .

أما الجدل والمجادلة؛ »ومن القدامى من قال بإمكانٌة دخول الجدل فً الشعر وفً النثر، فـ     

حجة فٌما اختلؾ فٌه اعتقاد المتجادلٌن، وٌستعمل فً المذاهب فهما قول ٌقصد به إقامة ال

والدٌانات، وفً الحقوق والخصومات والتنصل والتبرإ فً االعتذارات وٌدخل فً الشعر وفً 

«النثر
5
 .

                                  
.  54ص   الحجاج فً الشعر العربً القدٌم،: سامٌة الدرٌدي 1
 email uncriyالبرٌد اإللكترونً  ،2004دمشق  ،مقومات عمود الشعر األسلوبٌة ، إتحاد كتاب العرب: رحمان خّركان  2

@net –s/aru @net / sy   موقع على شبكة االنترنٌتhttp://www.awu.dam.org. 
 . 81الحجاج فً الشعر العربً القدٌم،  ص : سامٌة الدرٌدي 3
 . 54ص  ،الحجاج فً الشعر العربً القدٌم: ديسامٌة الدري 4
 .117م، ص 1982-هـ 1422نقد النثر ، دار الكتب العلمٌة ، بٌروت لبنان : قدامة بن جعفر  5
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فقد أتى فً شعر من البس الكبلم »ودخول الجدل فً الشعر ٌشترط فٌه مخاطبة من ٌفهمه      

«اظ المتكلمٌن؛ ألنه خوطب به من ٌعلمه وكلم به من ٌفهمهوالجدل وعاشر أهلهما من ألؾ
1
 .

فاعتبر مجال األول »بً امقارنة بٌن الحجاج الجدلً والحجاج الخط "أرسطو"ولقد أقام       

هما إقناع صاحبه بوجهة نظر ٌحاول كل من ،وعادة ما ٌكون بٌن شخصٌن ،فكري خالص

«فهو حجاج موجه للجماهٌر ؛أو صنعه تقاداالع، ومجال الثانً توجٌه الفعل وتثبٌت معٌنة
2
 .

هور جمالالذي ٌوجه  بًاٌكون منتمٌا للحجاج الخط أنومن هنا ٌمكن للحجاج فً الشعر      

لتتصؾ بالمعانً النبٌلة السامٌة،  الشاعر ٌحرك النفوس وٌستملٌها وٌشحذ الهمم نّ أل ؛وٌقوده

ففً المدح  ،أو ؼزال أو فخرا رثاءً  أو حابفكرته سواء أكان شعره مد فهو ٌحاول إقناع الممدوح

 وبؤنه األحق بالتقرٌب، إقناع الممدوح بؤنه جدٌر بهداٌاه بتوظٌفه للفخر، "المتنبً"مثبل ٌحاول 

. هلكما ٌنوع لمتلقٌه درجات الكرم والجود وٌعدد له المعانً السامٌة حتى ٌنال رضاه ونوا

ا حٌن ٌعدد لها حججه المتمثلة األحق بعطفه كذلك فً الؽزل ٌحاول إقناع محبوبته بؤنه      

حٌث ٌمدح  ؛أما فً الرثاء ففٌه مزج بٌن المدح والحكمة، ألوان عذابه وشجون معاناتهفً 

ثم ٌخلص إلى حكمة تتمثل فً أنه ما من أحد  ،بالخصال الحمٌدة كما ٌمدح أهلهالشاعر الفقٌد 

 توظٌؾ ففً هذه األؼراض نبلحظ الواقع،التسلٌم باألمر  وٌهدؾ بهذا إلى ،باق فً هذه الدنٌا

، لذلك ٌمكن للشعر فً الحجاج أشمل وأوسع من الجدلؾ ،بؽرض اإلقناع فً ثناٌاها الحجاج

.                 ختلؾ أؼراضه أن ٌشتمل على الحجاجم

 :الشعر والخطابة -3

خطابة وربط الشعر اج بالا ما ربط الحجفكثٌرً مى بالتمٌٌز بٌن الشعر والخطابة، قام القدا     

، شعرٌته، لكن الحجاج قد ٌحضر فً الشعر مثل حضوره فً الخطابة دون أن ٌفقد بالعاطفة

. رته لٌقنع قاربه مثله مثل الخطٌبذلك أن الشاعر قد ٌحاجج من أجل الدفاع عن فك

لرواٌة علم من علوم العرب ٌشترك فٌه الطبع وا»: الشعر نّ إ"الجرجانيالقاضي  "ٌقول      

«لذكاءوا
1
، إنه قابما بذاته فهو الراوي ألخبارهم، والمخلد لمآثرهمعنده علما إذ ٌعتبر الشعر  ،

. أعظم من أن ٌحصر فً تعرٌؾ ضٌقفكان  ،العلم الذي ٌحفظ أنسابهم ومكارمهم

                                  
 .  135، ص نفسه 1
 .55الحجاج فً الشعر العربً القدٌم،  ص : سامٌة الدرٌدي  2
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علومهم وأخبارهم وشاهد صوابهم وخطبهم، وأصبل  دٌوانَن »ولقد جعل العرب من الشعر     

ن ملكاتهم أوكانت ملكته مستحكمة فٌهم ش. ر من علومهم وحكمهمٌرجعون إلٌه فً الكثً

«كلها
2
 .

فإذا كان  ،حاول النقاد أن ٌلتمسوا للشعر بعض المفاهٌم التً رأوا أنها تضبطه وتحدده    

، ؼٌر كاؾ لضبط المفهوم "القافٌة"و "نالوز"معٌار  فإنّ  ،الشعر ذلك الكبلم الموزون والمقفى

ت  ) "األثير ابن"ٌقول  ،بط الشعر بالخٌال والؽموضولذلك رُت  ،لشعرفهو ٌجمع بٌن النظم وا

«لم ٌعطك ؼرضه إال بعد مماطلة منهؾ ،وأفخر الشعر ما ؼمض» (هـ 639
3
 .

كان البد علٌه أن ٌخرج عن المؤلوؾ وٌعتمد  ؛عن ؼرضه التواصلًفلكً ٌعبر الشاعر       

ومن  ،فر فً الكبلم العاديااقة ال تتولٌكون فٌه ط ؛وٌإسس شعره على المبالؽة ،على الؽموض

وكان الشعر مجردا من المعانً  ،الشعر والخطابة :هنا كان تحدٌد الفرق بٌن جنسٌن أدبٌٌن هما

وكان  المراد من  ،والعقلٌة معتمدا على الؽموض ومخاطبة العاطفة والتخٌٌل االستداللٌة

«إنما هو إٌداع المعنى الشرٌؾ فً اللفظ اللطٌؾ»الشعر
4
أما الخطابة فتنبنً على البرهان  ،

  .واالستدالل ومخاطبة العقل لئلقناع

وقدرة الشعر »ٌكون قادرا على اإلقناع والتؤثٌر ،وحسن بٌانه ،والشاعر بببلؼته وحجاجه     

ومقاالت الفبلسفة وعلماء على الخطب  ا حكرعلى النهوض بوظٌفة الحجاج التً قد ٌعتقد أنه

الشاعر  وتوجٌه المتلقً نحو ؼاٌته رسمها له ،الواقعلعجٌبة على تؽٌٌرولتبٌٌن قدرته ا ،الكبلم

«بالصورة واللؽة واإلٌقاع
5
 .

                                                                                                           
 . 14الوساطة بٌن المتنبً وخصومه، ص  1
 .489المقدمة، ص: ونعبد الرحمن ابن خلد 2
المثل السابر فً أدب الكاتب والشاعر تحقٌق أحمد الحوفً وبدوي طبانة، القسم األول، مكتبة نهضة : ضٌاء الدٌن بن األثٌر  3

 . 414، ص 1959-1379مصر ، القاهرة، الطبعة األولى، 
 . 368ص  2جطبانة،وفً وبدوي المثل السابر فً أدب الكاتب والشاعر تحقٌق أحمد الح: ضٌاء الدٌن بن األثٌر 4
 . 74الحجاج فً الشعر العربً القدٌم،  ص : سامٌة الدرٌدي 5
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شته مناق" أبو فراس الحمدانً"حٌنما أكثر فً شعره "المتنبي"وأفضل مثال على قدرة إقناع    

فقال  ،وضربه بالدواة التً بٌن ٌدٌه" سٌؾ الدولة"فً قصٌدته المٌمٌة واتهمه بالسرقة، فضجر 

"المتنبً"
1
:   

  ِك   ٍح رْك جُك ا لِك مَك  َك     ا  نَك دٌد ا ِك  َك  الَك ا  َك مَك  مْك  ُك رَّر  َك  انَك  َك  نْك  ِك 
   .مُك لَك أًال  مُك ا ُك  َك رْك ا أَك  َك

فلم ٌلتفت سٌؾ الدولة إلى ما قاله »األمر ومالت كفة الحجاج لصالح المتنبً وهنا تؽٌر      

وأجازه بؤلؾ  ،ه وقّبل رأسهوأدناه إلً ،ورضً عنه فً الحال ،وأعجبه بٌت المتنبً ،أبو فراس

«دٌنار ثم أردفها بؤلؾ أخرى
2
. ومن هنا تظهر لنا قدرة الشاعر على اإلقناع ،

ٌمكن للشاعر أن ٌعتمد على الحجاج من أجل اإلقناع فً شعره دون إسراؾ فً ذلك، كما     

ا وإذ محلول، ، والرسابل شعرفالشعر رسابل معقودة» ٌمكن للخطٌب أن ٌعتمد على التخٌٌل

فتشت أشعار الشعراء كلها وجدتها متناسبًة، إما تناسبا قرٌبا أو بعٌدا، وتجدها مناسبة لكبلم 

«الخطباء وخطب البلؽاء، وِفقَنر الحكماء
3
فقد ٌتنزل الشاعر منزلة الواعض المرشد، أو الناقد  .

 ًّ .  ؛ فٌحاول ذلك عن طرٌق االحتجاج والتؤثٌر واإلقناعرالمؽ

األرض بٌت من أبٌات إذ لٌس فً »اإلبداع فً الشعر بالؽموض والؽرابة وؼالبا ما ٌقترن      

«م أو محدث إال ومعناه ؼامض مستترالمعانً لقدي
4
. 

الخروج عن » الشعرٌة فمن خصابص ؛فالشاعر ٌخرج عن المؤلوؾ موظفا الؽموض    

«مت العادي فً تؤلٌؾ العبارة والعدول بالكبلم على نحو ٌخالؾ المؤلوؾالس
5
مخالفة  لكن ،

. ول عند المتلقً فٌستمٌله وٌقنعهحتى ٌنال القب ؛المؤلوؾ تستدعً كذلك الوضوح

 أنّ ٌرى  ،بٌن النثر والشعر فٌه ٌفرق الذي رأيلفً مناقشته ل "ابن األثير"كما نجد      

الترسل هو ما  ألنّ  ؛طرٌق اإلحسان فً منثور الكبلم ٌخالؾ طرٌق اإلحسان فً منظومه»

                                  
 . 333الدٌوان، ص  1
 .347العرؾ الطٌب فً شرح دٌوان أبً الطٌب، الجزء الثانً ، ص:ناصٌؾ الٌازجً 2
توزٌع منشؤة المعارؾ  عٌار الشعر، دراسة وتحقٌق وتعلٌق محمد زؼلول سبلم،: محمد بن أحمد بن طباطبا العلوي 3

 .114باالسكندرٌة شركة جبلل للطباعة،الطبعة الثالثة، ص
 . 431الوساطة بٌن المتنبً وخصومه، ص: الجرجانً 4
  60الحجاج فً الشعر العربً القدٌم، ص : سامٌة الدرٌدي 5
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«فً أول وهلة ما تتضمنه ألفاظهاك سماعه وضح معناه وأعط
1
هو فإنما األحسن فً الكبلم  ، 

وذكر ثبلثة أمور للتفرٌق بٌن الشاعر  ،البٌان سواء كان الكبلم شعرا أو نثراالوضوح و

: والكاتب

. أولها نظم الشاعر ونثر الكاتب   -

 .من األلفاظ ما ٌعاب استعماله نثرا وال ٌعاب نظما ثانٌها أنّن   - 

أما  ،فً شعره قد ال ٌجٌد فً جمٌع األبٌات أو فً كثٌرهافً إطالة الشاعر  لثها أنّن اوث   -

جمٌعهفً الكاتب فقد ٌطٌل فً كتابه وهو مجٌد 
2

 .

دون أن ٌبالػ  ؛حتجاج واإلقناعالا وهذا ال ٌمنعه من ،الشاعر على المحاكاة والتخٌٌل ٌعتمد     

خصابص فً الكبلم إذا »حٌث ٌوجد ، األفكار فً نسجامالعلى الترابط وا فً ذلك؛ فٌحرص

وإذا خالفت ذلك الحد فوقعت تحدٌدا دونه كؾ الشعر عن كونه  ،بلؽت حدا معٌنا كان شعرا

«ةلٌدخل مجال النثر بما فٌه الخطب شعرا
3
أن ال ٌبالػ فً االحتجاج شاعر اللذلك ٌتوجب على ، 

. ى الخطٌب أن ال ٌبالػ فً التخٌٌلكما ٌنبؽً عل

         

:  الشعر بين التخييل واإلقناع  -4 

 (ه339ت)"الفرابي"نً األصل اعتمده ومفهوم التخٌٌل ٌونا ،ؾ الشعر بالكبلم المخٌلعرّ يُت    

بدال من كلمة المحاكاة 
4
 .

والباعث  .وهذا ما ٌسمى بخلق األرٌحٌة ؛ٌستطٌع الشاعر أن ٌحدث انفعاال وجدانٌا للمتلقً   

بسط عن أمور وتنقبض عن له النفس فتنالكبلم الذي تذ»وهو  ،لتخٌٌللهذه القوة الشعرٌة هو ا

فكري، سواء  ، وبالجملة تنفعل له انفعاال نفسانٌا ؼٌرن أمور من ؼٌر روٌة وفكر واختٌارع

                                  
 . 414، ص  2ثل السابر فً أدب الكاتب والشاعر، ج الم: ابن األثٌر  1
 . 419 -418 ص 2،جنفسه :ٌنظر 2
 . 61الحجاج فً الشعر العربً القدٌم، ص: سامٌة الدرٌدي  3
شكري محمد  :كتاب الشعر، نقل أبً بشر متى بن ٌوسؾ القبابً من السرٌانً إلى العربً، تحقٌق: ٌنظر أرسطو طالٌس 4

 . 195-194م ص 1967-هـ1386عٌاد، دار الكتاب العربً للطباعة والنشر بالقاهرة ،
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«كان القول مصدقا به
1
ٌصدقه  أنوترتاح إلٌه نفسه دون  ،والمتلقً ٌمٌل إلى التعبٌر التخٌٌلً .

ي الربط بٌن المتضادات فتتناسب فً الداللة عند اإلشارة إلى وقوة الشعر تكمن ؾ .العقل

. األشٌاء

مسلك الشعر ؼٌر مسلك العقل ال ٌخاطب فً »و ،عالم الخٌال ال العقلوعالم الشعر هو     

لم إال ما ٌطرب ابل ال ٌصور من الع ؛عاطفته وال ٌحرك فٌه إال أحاسٌسه ه ؼٌرالمتلقً فً

«دون أن ٌكون للعقل دور فً اإلمتاع واإللذاذ ذفٌحصل اإلمتاع وٌتؤكد اإللذا
2
ومن هنا كان  ،

مجردا من المعانً  ، وكان الشعرجنسٌن أدبٌٌن هما الشعر والخطابةتحدٌد الفرق بٌن 

أما الخطابة فتنبنً على  .الؽموض ومخاطبة العاطفة والخٌال ىاالستداللٌة العقلٌة، معتمدا عل

. لئلقناعالبرهان واالستدالل ومخاطبة العقل 

 القاضً" رفض القدامى اعتماد الشاعر على الحجاج فً شعره واعتبروه خطٌبا، ٌقول     

والشعر ال ٌحبب فً النفوس بالنظر والمحاجة وال ٌحلى فً الصدور بالجدال »:"الجرجانً

«والمقاٌسة
3
ّن أحكام النقاد كانت إفمجال الشعر هو الخٌال سواء كان صدقا أو كذبا، حتى  

«الشعر أكذبه خٌر»:إنّ ٌة فً تبرٌر جودة البٌت، وكانوا ٌقولون انطباع
4
ومن هنا كان  ، 

والخطٌب  ،فالشاعر ٌخاطب العاطفة ؛واإلقناع فً الخطابةالتمٌٌز بٌن التخٌٌل فً الشعر 

حٌث جعل المعنى العقلً فً مقابل  ؛مصطلح العقلً هو ضد التخٌٌلً»ٌخاطب العقل فكان

«نطقً المجرد، وال ٌعقد فٌه باألخذ ألنه مشترك أي ؼٌر شعريالتخٌٌلً فالعقلً هو الم
5
 .

النفس تتحرك للتخٌٌل الشعري وهو صادق ؾولكن قد ٌجتمع التخٌٌل مع التصدٌق واإلقناع،     

الشعر قد ٌقال للتعجٌب وحده، وقد ٌقال لؤلؼراض المدنٌة وهً المشورٌة والمشاجرٌة »فـ

«ةوالمنافرٌة شؤنه فً ذلك شؤن الخطاب
6
 .

                                  
 .197لٌس ، كتاب الشعر ص أرسطو طا 1
. 49الحجاج فً الشعر العربً القدٌم، ص: سامٌة الدرٌدي 2
 .100ص الوساطة بٌن المتنبً وخصومه، 3
م،  2003-1424محمد الفاضلً، المكتبة العصرٌة، صٌدا بٌروت،: تحقٌق ،أسرار الببلؼة:عبد القاهر الجرجانً 4

. 202ص
 .96،ص1999وامتداداتها، إفرٌقٌا الشرقالببلؼة العربٌة أصولها : محمد العمري 5
. 198كتاب الشعر، ص: أرسطو طالٌس 6
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فهذا ال ٌمنع من أن ٌؤخذ الشعر من المعانً  ،وإذا كان التخٌٌل قوام المعانً الشعرٌة     

ًَن رونقا من الصدق، » فالتخٌٌل العقلٌة واالستداللٌة، ش ٌؤتً على درجات شبها من الحق، وؼُت

ٌُتعمل ٌُتصنع فٌه و ٌَّل، وقٌاس  «باحتجاج ٌخ
1

م ، فالتخٌٌل فً حد ذاته ٌقتضً اإلقناع حتى ٌت

فٌنشؤ الخطاب مراوحا بٌن الصدق والكذب، وهذا ٌعنً بوضوح أّن الصدق ال ٌنفً » التصدٌق

«التخٌٌل والتخٌٌل وحده ال ٌولد اإلذعان للقول الشعري
2
فالنفس ال تقتنع وال تمٌل إال بشًء  ،

ولذلك ٌجوز للشاعر أن ٌؤخذ من المعانً العقلٌة والحجاجٌة حتى ٌإثر فً مخاطبه  ،تصدقه

. مٌله وٌقنعه وال ٌكتفً بمخاطبة العاطفة والخٌالوٌست

مجراه الشعر والكتابة، »فً حدٌثه عن القسم العقلً أنّ  "الجرجانيعبد القاهر"وقد قال      

«، مجرى األدلة التً تستنبطها العقبلء، والفوابد التً تثٌرها الحكماءوالبٌان والخطابة
3
وهذا  ،

بؤشعار تحوي حكما  الجرجانً استشهدي العقلٌة، كما ما ٌدل على احتواء الشعر على المعان

:"المتنبي"قول  هامن مؤثورة
4
 

 عُك  ْك وَك وَك             .ادَك رَّر ـمَك تَك  مَك ـي ْك اللَّر  تَك ـمْك رَك ـ ْك أَك  تَك نْك أَك  نْك  ِك وَك          ُك تَك  ْك لَك مَك  يمَك رِك ـال َك  تَك مْك رَك  ْك أَك  تَك ـنْك ا أَك  َك  ِك 

 . دَك النّك  عِك  ِك وْك في مَك   ِك يْك ال َّر  عِك  ْك وَك  َك  رٌّر  ِك مُك          لَك اللُك بِك   ِك يْك ال َّر  عِك ِك  ِك وْك   في مَك دَك النَّر َك 

«تصور نظري اختزالً إلى أقصى الحدود»ا القول بؤن الشعر ٌخاطب العاطفة فهوأمّ    
5
 ،

ٌقوم بشرحه وتوضٌحه وٌذكر حججا قصد إقناع  ثم فكثٌرا ما ٌتخذ الشاعر موقفا واقعٌا حقٌقٌا

، وكانت مناسبة ذلك أّن "ؾ الدولةسً" مدح فً "المتنبي"مخاطبه برإٌته وتصدٌقه، ٌقول 

فً شعره  "المتنبً" أفبد ،حلؾ لٌلقٌنه كفاحا فلما التقٌا لم ٌطق ذلك وولى هاربا "البطري "

ٌقولحٌث بفحوى األمر، 
6
 :

بَك  اليَّر  قْك ي  ِك وَك                مُك  َك ال َك   َك امِك دَك ـ ْك ي  ِك  ِك   َك يدُك  ِك ا يَك ا َك مَك          مُك دَك   نَك  َك وَك   الْك بَك  ْك   عُك لَك عَك  مينِك عُك

 مُك  ادِك يلَك مِك ي الْك  ِك   َك نَّر أَك  لَّر ا دَك مَك              ُك دُك اعِك وَك  تَك نْك ا أَك   مَك لَك عَك  ينِك مِك ـاليَّر 
. مُك  َك تّكًال

                                  
  .199أسرار الببلؼة، تحقٌق محمد الفاضلً، ص: الجرجانً 1
 .66الحجاج فً الشعر العربً القدٌم، ص:سامٌة الدرٌدي 2
. 196أسرار الببلؼة،ص 3
 .372الدٌوان، ص 4
. 440ربٌة وؼربٌة، صاالستعارة فً محطات ٌونانٌة ع: محمد الولً 5
. 419الدٌوان، ص 6
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فعاقبة القسم  ،ثم ولى هاربا "سٌؾ الدولة"ٌلقى  أنالذي حلؾ  "البطرٌق"فالشاعر ٌكذب    

ت الٌمٌن فسك دلّ إذا حلفت على ما تعده من ن»له  قولوي ،القسم ال ٌزٌد فً الشجاعة الندم، ألنّ 

«ال ٌحتاج إلى الٌمٌن الصادق ألنّ  ؛ك ؼٌر صادق فٌما تعدهعلى أنّ 
1
فالشاعر ٌستعٌن ؛  

   .بالمعانً العقلٌة من شرح وتوضٌح واستدالل

: 2؛ حٌث ٌقولحاول إفحام خصومه بالدلٌل والحجةكما أّن الشاعر دابما ي 

دُك  َك اا تُك صَك َك رْك ال  َك والَك تَكجْك  شِك ا نْك نَك يْك          هُك نِّري الْك ا ـتًال بَك بْك ـ ِك وللِك ا مَك                       لُك ـا ِك رُك الْكبَك ـ َك

لُك الْكجَك  الَك أَكهْك لّك ـلِك ا ِك نَك ةِك لُك رشِك         م     ـ ُك يَك تْك بِك عْك عَك مِك ي بَك ي والَك سَك رِك حْك تْك َك  ِك و                 ابِكلُك سِك ا أَكتَك  َك

مَّر  ا ِك  نْك ـتِكي مِك ـمَك َك ـهَك يَك فَكهِك           صٍح نَك ةُك الشَّر امِك بِك َك  لِكيادَك يِك لَك لُك ـنِّر

حٌث ٌقصد الشاعر فً هذه األبٌات أّن الشعراء ال ٌتجّرإون على اإلنشاد بٌن ٌدي ممدوحه     

ثم ٌقدم له الحجة حتى ال  ،لهٌبته، أما هو فقد أقدم على ذلك بجرأة وشجاعة تنّم عن اقتداره

فً هذه األبٌات  فالشاعر( نً كاملأفهً الشهادة لً ب)ٌستمع إلى حساده الذٌن ٌحاولون ذمه 

وٌقول فً موضع آخر  .ٌقارن وٌفتخر وٌحتج فً آن واحد
3
: 

ي      ومَك   الْكمُك أَكرَك  مِّر وا بِك َك رُّر ينَك غَك رِك اعِك ا تَكشَك دُك الدَّر نْك  َك مَك حْك نْك يَك                         االَك  عُك َك ااَك الْك يَك مَك  ُك ـوَك

رٍّر مَك ا  َك  َك  يمٍح مُك ااَك الجِك يَك          ٍح ـرِك ا بِكهِك الْكـمَك رّكًال الال  ُّر دْك مُك

وهاهو ذا ٌقدم الحجة بؤّنه أفضل منهم  ،عون معرفة الشعر أولعوا بذمهفخصومه الذٌن ٌدّ      

ولو سلك بالمعنى » عن طرٌق التمثٌلمإثرا فجعله بذلك بارزا  ،بفعل لؽوي ؼٌر مباشر

ًّ  ،إن الجاهل الفاسد الطبع ٌتصور المعنى بؽٌر صورته: الظاهر من العبارة كقولك ل إلٌه وٌخ

أي )هل كان ٌبلػ من وقم الجاهل وقذه؟ وأّنه خطؤ، هل كنت تجد هذه الروعةالصواب  فً

ٌنتهً نقصه ما بلػ التمثٌل فً البٌت و الكشؾ عنالتهجٌن له و، ووقمعه وردعه( ضرب القاتل

                                  
. 702ص ،24/06/1426 شرح دٌوان المتنبً، مكتبة مشكاة اإلسبلمٌة،: النٌسابوري الواحدي علً بن أحمد 1
. 180الدٌوان، ص 2
 .142، صالدٌوان 3
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«حٌث انتهى إلى
1
 المرٌض الذي ٌجد حتى الماء اإلنسانبٌن فقد عقد مقارنة بٌن خصومه و ، 

. بٌنهما اثلو م ،العذب مراً 

من جهة  اإلقناعؾ كما ٌوظ ،جهةؾ التخٌٌل من ظلحروب ٌولكما كان الشاعر فً وصفه      

«ٌصؾ الوقابع التً لم ٌشهدها مع سٌؾ الدولة أنه كان ال ٌرٌد أنّ حٌث ٌحكى عنه » ،أخرى
2
 

، لٌإكد لنا ولممدوحه صهٌل خٌولهاصلٌل سٌوفها ورب بمرأى قتبلها وفكان ٌنقل لنا الح

 .اعته بقوة وصدق فٌحقق اإلقناعشج

حا م "ٌكون قوال حجاجٌا بالػ التؤثٌر، و كان رأي  أنٌمكن للقول الشعري التخٌٌلً  

والخطابة ٌشتركان فً ؼرض الشعر  أنّ أكثر اعتداال حٌث رأى  (ه684ت ) "جنياالقرط

فلذلك ... اهالكبلم من النفوس بمحل القبول لتتؤثر بمقتض إلقاءالحٌلة فً  إعمال»هو واحد و

«لكن فً أقل من كبلمه ،ٌشعر أنللخطٌب أن ٌخطب لكن فً األقل من كبلمه واغ للشاعر س
3
 

على تحصٌل الؽرض المقصود فً اإلقناع أبلػ وأقدر المراوحة بٌن التخٌٌل و أنّ هو ٌرى ؾ ،

فً  لكن ال ٌنبؽً استكثار التخٌٌل ،فً الخطابة أوالتصدٌق سواء كان ذلك فً الشعر اإلذعان و

. ا ال ٌنبؽً استكثار االستدالل فً الشعرمك ،الخطابة

فكل من » األحوالالخطابة فً كل بٌن الشعر و ٌن للفصلواإلقناع معٌار لالتخًٌلٌس     

ما دامت  ،الشعر ٌستعٌن الواحد منهما بؤدوات اآلخر دون أن ٌتخلى عن هوٌتهالخطابة و

«االستفادة تتم فً حدود ضٌقة
4
 أنكما ٌجوز للكاتب  ،اإلقناعٌوظؾ  أن فٌجوز للشاعر،  

. إفراطٌوظؾ التخٌٌل لكن دون 

؛ التخٌٌلاإلقناع وكان مراوحا بٌن  "أبي الطيب"شعر  أن "جنياحا م القرط"الحظ  

ٌضع مقنعاتها من مخٌبلتها بٌن معانٌه و الطٌب المتنبً ٌعتمد المراوحة أبوكان و»ٌقول  حٌث

                                  
 .91تحقٌق محمد الفاضلً، ص . الجرجانً، أسرار الببلؼة 1
. 91، ص نفسه 2
 .34، ص 1966دباء تحقٌق محمد الحبٌب بن خوجة، دار الكتب الشرقٌة تونس منهاج البلؽاء و سراج األ 3
. 488االستعارة فً محطات ٌونانٌة عربٌة و ؼربٌة ص : محمد الولً 4
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ٌإتم  أنٌجب أحسن قسمة، وٌقسم الكبلم فً ذلك ، وتتمةأحسن وضع فٌتمم الفصول بها  أحسن

«المسالك أوضحمسلكه فٌها  فإنّ  ،به فً ذلك
1
 .

طاقة قوة و بل أكسبه ؛قد شعرٌتهشعره لم ٌؾ نّ إعلى الحجاج ؾ"لمتنبيا"فً اعتماد و      

ن الخصمًمات األدبٌة أن ٌحاول كل ومن شؤن الخصو» المتلقً بؤفكاره إقناعهم فً تس إضافٌة

«خصومهو "المتنبً"الشعرٌة التً حدثت بٌن معرفة حجج خصمه مثل الخصومات 
2

 .

:"سٌف الدولة"ٌقول فً مدح 
3

  

                       عُت ص ْد ُت َم   اَم ْد َم  ُت  ُت ْد َم  َم َّت   َم َم                 ُت  َم   َّت ـ َم  َم   ٍل  ْد    َم  ِف   َم  ُت  مْد    َم  وَم 

                                        عُت وَم  َم   ِف  ِف   ْد   وَم   ًع  َم  َم   ُّن  َم  ُت   مْد                    ُت  َم  َم   ِف  ِف    ْد    عًع  َم  ُت   ُّن  َم  ُت  مْد  َم  َم 

. عُت  ْد  الَّت   ِف  َم  ْد  اوِف    ِف  َم  َم   ُّن  ُت  لَم  ْد  َم                ُت  ُت وِف  ْد  َم   لِف  ا ّن   يُت وِف  َم   َم  َم  الِّس   َّت  ِف 

إذا رك و حمل السبلح، وفً خوض المعاكفاءته ممدوحه و نبً ٌحتج لدعواه بشجاعةفالمت     

ن أالدلٌل الذي ٌقٌسه هنا و ،الكن لٌس كل من ٌحمله شجاع اسبلحكان كل الناس ٌحملون 

كذلك سٌؾ  ،لكن ما ٌنطبق علٌه وصؾ السبع قلٌل نادر، وذوات مخالبالكثٌر من الحٌوانات 

 .الدولة

خروج للعب، مثلما الحجاج تقنٌة قد ٌستعملها الطفل الصؽٌر مع والدٌه لٌقنعهما بالو     

اعر الذي ٌعد أمٌر الشّ  كفما بال ،قصد اإلقناعب... ٌستعملها المحامً فً دفاعه عن موكله

إنما سمً و»ٌحس بما ال نحس و ،ألنه ٌشعر بما ال نشعر ؛ي شاعرانه سمإحتى  ،الكبلم

«إصابة الوصؾ بما ال ٌشعر به ؼٌرهاعرا ألنه ٌشعر من معانً القول وش
4
ر فحجاج الشاع ، 

نفعال من خبلل االٌحقق ك النفوس وأقدر على تحقٌق اإلقناع، فالشاعر ٌحرّ وأنفذ وٌكون أبلػ 

. التحرٌضوسلوكه ومواقفه فٌستعمل الحث وكثٌرا ما ٌهدؾ إلى تؽٌٌر أفكار المتلقً ره، وشع

                                  
. 363ص  ،منهاج البلؽاء وسراج األدباء 1
 .217ابن رشد تلخٌص كتاب أرسطو طالٌس فً الشعر، عن أرسطو طالٌس، كتاب الشعر، ص  2
 .315ص الدٌوان  3
. 77م، ص  1982ه 1402نقد النثر، دار الكتب العلمٌة، بٌروت لبنان : قدامة بن جعفر 4
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بٌن  اإلصبلحمن ذلك سعٌه إلى و ،اإلصبلح واإلرشادموقؾ  "لمتنبيا"كثٌرا ما تبوأ و      

:حٌث ٌقول  ؛إلى األلفة وٌدعوه ،ملك مصر و بٌن مواله اإلخشيديور لا 
1
 

. ادِك  َّر َك  ُك الْك  نُك ل ُك أَك   ُك ـتْك اعَك  َك أَك وَك          يادِك عَك األَك   ُك تْك  َك تَك ا اشْك مَك   ُك لْك الصُّر  مَك  َك  َك 

الصلح  فإنّ  ؛العداوةون الفرقة والحساد ٌشتهنه إذا كان األعداء وأالبٌت  اٌقصد فً هذو       

ٌسعى و ،وهو بذلك ٌحاول تؽٌٌر رأي كافور وموقفه من مواله ،أمانٌهمستفحم  األلفة بٌنهماو

بما تذٌعه  إٌذاءهٌحاولون و ،ب ظن األعداء الذٌن ٌمكرون بهمح ٌخًلالص نّ أب إقناعهإلى 

 .مصرحا بفحوى الموضوع بوضوح و بٌان ،مستعمبل فً ذلك حجاجا ألسنتهم

ٌقوم الحجاج ٌتؤسس و» أنّ ان بحجة الشعر متعارضالحجاج و نّ إوهناك رأي ٌقول  

ن الشعر ٌقوم على فإ أخرىبعبارة و ،فلٌس هناك حجاج فردي  La Banalitéعلى االبتذال

«، أما الحجاج فهو ٌقوم على المعرفة المبتذلة و الشابعةالرإٌة الفردٌة
2
هذه الرإٌة  أّن ّ ؼٌر  .

ٌس فقط نقل لتجربة الشعري ل فالنص ،كما قد نجدها فً الحجاج ،الفردٌة قد نجدها فً الشعر

.  المتلقً إقناعبل ٌهدؾ إلى  ؛لٌس لعبا باأللفاظ فحسبو ،فردٌة ذاتٌة

الخطاب الحجاجً خطاب ؼابً » نّ أ .Vigneaux Gجورج فينوٌرى  هنفس وفً الصدد     

هناك خطابات ذات ؼاٌة شخصٌة ال  ألنّ  ؛ٌكون كل خطاب ؼابً حجاجٌا بالضرورة أنٌنفً و

المذكرات الحمٌمٌة أنواع السٌر الذاتٌة وبعض اآلخر، فالخطاب الشعري و إقناع إلىتهدؾ 

«أمثلة لخطابات ؼابٌة لٌست حجاجٌة
3

اج معتبرا إٌاه لشعر من إطار الحجهو بذلك ٌخرج ا، و

. لتجربة فردٌة ؼاٌته شخصٌة نقبل

االستدالل الحجاج ال ٌقتصر على »و لكن المبلحظ أن هذه الرإٌة تستند إلى المنطق،     

«بل ٌتجاوز ذلك لٌشمل الحجاج اللؽوي الخالص الذي ٌنبع من اللؽة ذاتها ؛العقلً المنطقً
4
، 

 ،ترتكز على الحجاج الذي ٌنبع من اللؽة ذاتها Ducrot "ديلرو"فنظرٌة الحجاج فً اللؽة عند 

                                  
 .463ص  ،الدٌوان 1
الحجاج فً الشعر، نحو تحلٌل حجاجً لنص شعري معاصر، مجلة دراسات سٌمٌابٌة أدبٌة لسانٌة العدد : أبو بكر العزاوي 2
 .99كلٌة اآلداب بنً هبلل، ص ، 1992، 7
 .40النظرٌة الحجاجٌة ، ص : طروسمحمد  3
. 55سامٌة الدرٌدي الحجاج فً الشعر العربً القدٌم، ص  4
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ج ظاهرة االحج»فإن انطلقنا من هذه المسلمة  ،كل لؽة حجاجو ،فإنما نحن نتكلم بقصد اإلقناع

«فً كل خطابلغوٌة نجدها فً كل قول و
1

 .

   : على ذلك إذني أن الشعر لغة ٌمكننا القٌاس ما هو بدٌهو    

كل لـغـــة حـــجـــاج              

ــة  ــغــــل   رـعــالش             .

   .اجًـجـر حـالشع نإذ             

فً الشعر كما  تستعمل ؛ ألنهاتكون حجاجٌة أنا حٌث ٌمكن للوسابل اللؽوٌة فً حد ذاته       

جانب الوظٌفة الشعرٌة وظابؾ  إلىأدبً تكون له  أوأي نص شعري »تستعمل فً النثر و

بالتعجب والندبة  التً ٌعبر عنها التوجٌهٌة واإلقناعٌةالوظٌفة مثل الوظٌفة االنفعالٌة و أخرى

«الحجاجٌة روابط التداولٌةالاألفعال وبؤسماء  أوالنداء مر واألواالستؽاثة و
2
الوظٌفة و ،

. تزٌدها قوة وتؤثٌرا اإلمتاعمع  اإلقناعأسالٌب  ، فحٌن تجتمعال تلؽً الشعرٌة اإلقناعٌة

 طه"ٌقول  مزج بٌن اإلمتاع واإلقناع، وفً هذا الصدد "أبي الطيب المتنبي"وفً شعر     

على التؤثٌر فتكون إذ ذاك أقدر  ؛وقد تزدوج أسالٌب اإلقناع بؤسالٌب اإلمتاع»": نعبد الرحم

توجٌه سلوكه؛ لما ٌهبه هذا اإلمتاع من قوة واستحضار األشٌاء، ونفوذ فً اعتقاد المخاطب و

 .3«فً إشهادها للمخاطب كؤنه ٌراها رأي العٌن

علم ٌشمل  افإنه ،اإلثارةو اإلقناعإذا كانت الببلؼة هً العلم الكلً الذي ٌبحث فً أسالٌب و   

المعرفة بمواضع فجماع الببلؼة البصر بالحجة و»ٌبحث فً الحجج و ،ا ٌشمل النثرالشعر كم

«الفرصة
4
القول المحٌط » إنها ،الؽرضاإلقناع وتحقٌق القصد وفالببلؼة تبحث فً كٌفٌة  

«فصاحة اللسانحسن النظام ومع اختٌار الكبلم وبالمعنى المقصود 
5
إّنها تبحث فً جودة  ،

فن استخبلص من كل موضوع درجة اإلقناع التً » ألّنها ؛قناعكما تبحث فً اإل ،الكبلم

                                  
 .100الحجاج فً الشعر، ص : لعزاويأبو بكر ا 1
. 100-99، ص نفسه 2
. 38،ص  2007فً أصول الحوار و تجدٌد علم الكبلم، المركز الثقافً العربً، الطبعة الثالثة،  3
 .87ص 1990ٌن تحقٌق حسن السندوبً، دار المعارؾ تونس، جانفً البٌان والتبً ،الجاحظ 4
 .76نقد النثر ، ص : قدامة بن جعفر 5
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الببلؼة و .1«فً كل حالة خالصا لئلقناعو القدرة على كشؾ نظري لما ٌكون ٌحتوٌها أ

«فن ابتكار االختٌار والتعبٌر المزٌن بشكل مبلبم والذي ٌمكن استخدامه فً اإلقناع»هً
2
 .

فٌمكن لهذا العلم أن  ،وتستخلص درجة اإلقناع ،الؼة فً الشعر كما فً النثرالبتبحث      

التً تختلؾ من شاعر إلى آخر  ٌةالحجاج تهوٌدرس درجة قو ،ٌستخلص اإلقناع من الشعر

ساعٌا  كلما كان الشاعر صادقا فً معاناته،»و نفسه لشاعرل من قصٌدة إلى أخرىقد تختلؾ و

وهدؾ  ،ٌن له ؼاٌة واضحةلتواصل مع اآلخرإلى تبلٌػ خطاب ما، رامٌا إلى التخاطب وا

. 3«محدد ٌرمً إلٌه كلما كان شعره أكثر حجاجٌة

ة فقد تضعؾ وتقوى، تشتد وتنقص حسب قدرة الشاعر يوهذا ٌعنً أن القوة الحجاجٌة نسب   

وهذا  ،ؼٌر حجاجًحجاجً وذلك شعر بؤنه ولذلك نستطٌع أن نصنؾ هذا الشعر  ؛وصدقه

الؽاٌة منه إظهار البراعة فً استعماله اللؽة والتمكن  عبارة عن تبلعب باأللفاظ تكون»األخٌر

«من قوانٌن الصناعة الشرعٌة
4
.   

: أساليب اإلقناع في شعر المتنبي:-ثانيا

ي التحٌث ٌخطط وٌختار الحجج المناسبة  إستراتٌجٌة معٌنة؛ خطابه فًالمحاجج  ٌعتمد    

عملٌة تنظٌم »إلستراتٌجٌة هً هذه او ،اإلقناع وهً تراعً ؼاٌة الخطاب الحجاجً األساسٌة

فتكون  ،بواسطتها وسابل مختلفة لخدمة ؼاٌات معٌنةعملً ٌخضع لها المتكلم خطابه راصدا 

الخطاب وباختٌار موجه تحكمه نتابج   ،تبعا لذلك عملٌة واعٌة خطط لها المتكلم بشكل دقٌق

«وؼاٌاته الحجاجٌة
5
 .

إستراتٌجٌة معٌنة فً الربط بٌن ل ٌعتمد على ب ؛بمجرد حشد الحججالشاعر بدوره ال ٌقوم و    

كالم »فالشعر  .ي إقناعهلابالتٌحدث انفعاله وو ،تطٌع بذلك تحرٌك مشاعر المتلقًوٌس، حججه

 ،وٌكره إلٌها ما قصد تكرٌهه ،ما قصد تحبٌبه إلٌهاب إلى النفس أن ٌحب هنأموزون مقفى من ش

حسن تخٌٌل له ومحاكاة مستقلة بنفسها أو  بما ٌتضمن من أو الهرب منهطلبه  لتحمل بذلك على

                                  
 .120قراءة جدٌدة للببلؼة القدٌمة، ترجمة، عمر أوكان، إفرٌقٌا الشرق،ص: روالن  بارت 1
. 161عٌاشً صالقاوس الموسوعً الجدٌد لعلوم اللسان، ترجمة منذر : أوزوالد دٌكرو، جان ماري سشاٌفر 2
. 101-100الحجاج فً الشعر، ص: أبو بكر العزاوي 3

 .100ص  ،الحجاج فً الشعر: أبو بكر العزاوي4 
.  87ص  ،الحجاج فً الشعر العربً القدٌم: سامٌة الدرٌدي 5
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وكل ذلك  ،أو قوة شهرته أو بمجموع ذلك ،أو قوة صدقه ،متصورة بحسن هٌؤة تؤلٌؾ الكبلم

االستؽراب والتعجب حركة للنفس إذا اقترنت بحركتها  فإنّ  ،ٌتؤكد بما ٌقترن به من إؼراب

«انفعالها وتؤثرها يوِ الخٌالٌة قَن 
1
 .

وٌحاول حمله على اإلذعان مستعمبل فً ذلك أسالٌب  ،اطفة المتلقًع ٌخاطب الشاعرو     

فهو ٌحرص على أن ٌظهر بمظهر ٌعٌنه على بلوغ  ،اإلؼراء المتنوعة لٌحقق اإلثارة والتؤثٌر

. قصده

حتى وسموا الشعر بالسحر،  ،لقد تحدث القدامى عن قدرة الشعر على التؤثٌر فً النفوس     

فإننا نبحث فٌها من زاوٌة حجاجٌة  ،ؼٌة واإلنشابٌة والمؽالطٌةوببحثنا عن األسالٌب الببل

بل نحاول تبٌٌن إمكانٌة دعم هذه  ؛نبدأ بما هو متفق علٌه وال نقصد التكرار فنحن ،إقناعٌة

، وقدرة الشاعر على التؤثٌر واإلقناع، ودرجة القوة والضعؾ األسالٌب لطاقة القول الحجاجٌة

.    فً الحجاج

   :مقامالحجاج وال-1

بل  ؛وتعلٌق بعضه ببعض فحسب ،عملٌة حشد الحجج وربط مفاصل الكبلم» لٌس الحجاج    

ٌعنً كذلك جملة من االختٌارات األخرى على مستوى المعجم والتركٌب وأزمنة األفعال 

اختٌارات تراعً ؼاٌة الخطاب  ...التصوٌرالكلمات وأنواع الصور ومصادر  وصٌػ

«تبلبم وضع المتلقً ومقتضٌات المقاموالمتلقً  لعبلقة الشاعر ب وتستجٌب
2
 .

وٌتفقد أحوال المتلقً فٌقصد ما ٌحبه  ،لذلك ٌتعٌن على الشاعر أن ٌختار األوقات المناسبة   

. وٌجتنب ما ٌكرهه، فلكل مقام مقال

أمر ال ؼنى »ومراعاة المقام تساعد على تحقٌق القدرة اإلقناعٌة للخطاب الحجاجً وهً     

بل عن حاجة المتكلم إلى مراعاة المتلقً أو  ...ى رام الفعل فً اآلخر وأراد إقناعهعنه مت

أمر قد أجمع علٌه كل  ،االستحواذ على انتباهه فً مرحلة أولى ثم الفعل فٌه فً مرحلة ثانٌة

«الدارسٌن المهتمٌن بالحجاج وأفانٌنه
3
ومن أمثلة مراعاة الشاعر لما ٌفرضه علٌه المقام، أّنه  ،

ع صوره لٌدفع المتلقً إلى العطاء، كما قد مقام المدح مثبل ٌلح على فضٌلة الكرم وٌنوّ فً 

                                  
 .71منهاج البلؽاء وسراج األدباء، ص:جنًاحازم القرط 1
  .88الحجاج فً الشعر العربً القدٌم، ص: سامٌة الدرٌدي 2
. 90ص ،نفسه 3
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 ًّ ن لممدوحه أنه ٌستحق منه التقرٌب واإلحسان، فٌكون بذلك قادرا على ٌفتخر بنفسه حتى ٌب

. التؤثٌر فٌه وٌحمله على االقتناع بما جاء فً القصٌدة

مدح سٌؾ الدولة الحمدانً فً" المتنبً"ٌقول  :في مقام المد  1-1    
1
 :

دْك ُك النَّر  مَك بَك ـا ِك  َك وَك حُك  حَك ٌد لَكيْك         لُك ـاطِك  ٌد وَك ـدْك مَك ابُك وَك   . َك فِكيهِك لِك َك

 ،بما هو فٌه من مزاٌا حقٌقٌة لٌست كاذبة ،ٌحاول الشاعر إقناع ممدوحه بصدق حبه له     

ٌُتمدحون بما لٌس فٌهم، ؾ دون تلفٌق أو خداع،  سٌؾ الدولة ٌستحق المدح نّ إفإذا كان الناس 

 ًّ  2:وٌقول فٌه كذلك .ن له مدى صدقهفالشاعر بذلك ٌب

هُكم    ِك األَكيَّر فَك ِكنْك تَك ُك  نْك تَك مِك مِك اللَك  ِكنَّر  َك        امُك وأَكنْك عْك ُك دَك سْك َك بَك الالـمِك  . َك

فقد »، فؤحسن الشاعر التمثٌل واالحتجاج كان منهم فالممدوح ٌفوق كل الناس حتى وإن     

ان أّن لما ادعاه أصبل فً الوجود، وبرأ نفسه من الكذب وباعدها من سفه وأب ،احتج لدعواه

المقدم على ؼٌر بصٌرة، والمتوسع فً الدعوى من ؼٌر بٌنة، وذلك أن المسك قد خرج عن 

إذ ال ٌوجد فً الدم شًء من أوصافه الشرٌفة  ،صفة الدم وحقٌقته حتى ال ٌعد فً جنسه

ال ما كثر، وال فً المسك شًء من األوصاؾ التً كان الخاصة بوجه من الوجوه، ال ما قل و

«لها الدم دما البتة
3
.  

:ٌقول" الحدث الحمراء"فً معركة  وفً مدحه له أثناء انتصاره   
4
  

ا               ومَك  عُك القَكنَك قرَك ا يَك لَك  والقَكنَك ا فَك َكعْك اهَك نَك تَك َكطِك وْك بَك ا مُك لَكهَك وْك ا حَك ايَك نَك . مُك جُك المَك

حه ألعدابه وقوة انتصاره بتعبٌر حجاجً ٌوازي قوة االنتصار، فهو ٌصور مواجهة ممدو   

: تبٌن شدة التصارع، ثم ٌقول "وموج المناٌا"وعبارة 
5
  

                               مُك ا ِك نَك  وَك   و ُك دَك الرَّر  نِك  ْك ي جَك  ِك   َك نَّر أَك  َك            ٍح  ا ِك وَك لِك   ٌد شَك  تِك وْك ي المَك ا  ِك ومَك  تَك  ْك  َك وَك 

طَك تَك  رُّر بِك َك األَكبْك لْك مُك يالُك لَك ـ ِك ةًال      مَك  هَك هُك           مَك جْك وَك رُك َك   َك وَك غْك ثَك ا ٌد وَك ضَّر                            مُك بَكا ِك وَك

تَك  اوَك ْك جَك جَك  تَك ارَك الشَّر َك دَك قْك ةِك مِك لِك  َك         والَكنُّرهَك      اعَك الِك وْك  ِكلَك  قَكوْك بِك عَك يْك  مُك مٍح  َكنَّر َك بِكالغَك

التمثٌل ألعداء وفرحة االنتصار، واستعمل فمدحه بالشجاعة واإلقدام، وقارن بٌن هزٌمة ا    

اِبمُت " لٌبرز المعانً وٌصورها وَن نَن ى وهُت دَن ْفِن الرَّ ؤَننَّكَن ِفً جَن . "كَن

                                  
. 481ص الدٌوان، 1
. 268، صنفسه 2
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وأهز  أبهى وأفخم وأنبل فً النفوس وأعظم» ٌكون المدحوحٌن ٌستعمل الشاعر التمثٌل      

وجب شفاعة ، وأسرع لئللؾ، وأجلب للفرح، وأؼلب على الممتدح وأ(أدعى للزهو) للعطؾ

للمادح، وأقضى له بؽر المواهب والمنابح وأسٌر على األلسن وأذكر وأولى بؤن تعلقه القلوب 

«وأجدر
1
:ثم ٌقول .بحججه التمثٌلٌة وٌقنعه فٌضمن تؤثٌره على الممدوح 

2
   

                                   مُك ادِك وَك  َك الا وَك  َك  َك لْك ي  َك ا ِك ـوَك اللَك  وتُك مُك تَك             ةًال مَّر  َك  بِك لْك  َك   الْك لَك هم عَك يْك ا َك نَك جَك  تَك مْك مَك  َك 

                                              مُك اتِك شَك   ِك مْك رُّر للِك   َك يْك ال َّر  نَّر أَك    َك تَّر و َك            ا    َك تَك  ْك رَك   طَك تَّر  َك  ةَك ـيَك نِك ـيْك دَك رُّر ال تَك رْك ـ َك  َك 

                                                                             مُك ا ِك رَك دَّر ال و ِك رُك عَك ال  َك وْك  َك  تْك رَك  ِك ا نُك مَك  َك               ِك ــِك لّك  ُك  بِك دِك ـيْك ـ َك األُك   َك وْك  َك  مْك ـ ُك تَك رْك  َك نَك 

مُك اعِك طَك َك المَك  ورِك  ُك الوَك  لَك وُك  َك  تَك رَك  ُك  َك  دْك ـَك و           رَك   ال َّر لَك عَك  ورُك  ُك وَك ال لُك يْك  َك ال  َك بِك  و ُك دُك تّك 

هـلَك ْك ي ي لِك ال ِك  رِك ي الدُّر  ِك  دُك مْك ال َك   َك لَك  طِك              ظُك عْك ــ َك مُك اظِك يهِك و ِكنِّر ـفَك ِكنَّر مُك                                                        ــي نَك

ا َك فِكي الوَك َك دُك عْك ـَك و ِكنِّري لَكت ايَك طَك تَك نَك             و بِكي عَك الَك أَكنْك مُكومُك وَك ا مَك ْك مُك ــفَك َك أَكنَك ادِك

 ،وصلٌل سٌوفها، وتحولها إلى فرحة االنتصارر الشاعر الحرب بمرأى قتبلها فبعد أن صوّ     

ِر الِذي لًِ "ها هو الشاعر ٌقدم حججا لممدوحه بؤّنه ٌستحق عطاٌاه فً قوله  ْمدُت فً الدُّ لَنكَن الحَن

اِظمُت  ْعِطٌِه وإِنًِّ نَن ه فَنإِنَّكَن مُت سٌؾ الدولة  فالعبلقة التً تربط بٌنهما عبلقة الند للند ، ذلك ألنّ " لَنْفظُت

المتمثلة  ٌاهافهو إن كان ٌستمٌل ممدوحه بمز ،كما أنه فً حاجة إلى سٌؾ الدولة فً حاجة إلٌه

كما ٌرى  ،فهو كذلك ٌقدم حججه لٌقنعه ،لٌمتعه وٌستمٌله.." التحدي واإلقدام والشجاعة "  فً

:الشاعر بل هو فخر لكل المسلمٌن ٌقول ؛هأن ممدوحه ٌستحق المدح واالفتخار ب
3
 

مُك ا ِك  َك   ِك رْك لشِّر لِك  يدُك  ِك وْك التِّر   َك نَّر  ِك لَك وَك             ِك يرِك ظِك نَك ا لِك مًال ا ِك ا  َك ي ًال لِك مَك  تَك  ْك لَك وَك 

لٌضفً علٌها  ؛فؤخرج بذلك معركة سٌؾ الدولة مع الروم من مجال ضٌق إلى مجال أوسع  

.  طابعا إنسانٌا

وٌفتخر بذاته لٌكشؾ عن جدارته  ،وما ٌبلحظ على شعر المتنبً أنه ٌستعلً بنفسه     

:حٌث ٌقول ؛ممدوحه انٌل رضواستحقاقه فً 
4
  

                              مُك مَك صَك   ِك بِك  نْك ي مَك اتِك مَك لِك ـ َك  تْك عَك مَك  ْك وأَك            ي بِك دَك   أَك لَك    ِك مَك عْك األَك  رَك ظَك ي نَك  ِك ا الَّر نَك أَك 

مُك صِك تَك  ْك يَك ا وَك ا َك رَّر جَك   ُك لْك اللَك  رُك  َك ي ْك وَك             ا   َك دِك ارِك وَك شَك  نْك ي عَك ونِك  ُك جُك  لْكاَك مِك  امُك نَك أَك 

                                  
 .88أسرار الببلؼة،ص: عبد القاهر الجرجانً 1
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مُك لَك ال َك وَك  ا ُك طَك رْك ال ِك وَك   ُك مْك الرُّر وَك   ُك يْك ال ّك وَك           ي  نِك  ُك رِك عْك تَك  ااُك دَك يْك البَك وَك  لُك يْك اللَّر وَك  لُك يْك اللَك 

خطؤ  بالرؼم من محاولة خصومه أن ٌتصٌدوا له أحقٌتهفهو ٌحاول أن ٌثبت لسٌؾ الدولة     

بً الطٌب ونحن ال نجد أل» "القاضً الجرجانً"، فقد قال عنه لكنهم لم ٌستطٌعوا ذلك الؽوي

ؾ قصٌدة تخلو من معانً تستفاد وألفاظ تروق وتعذب وإبداع ٌدل على الفطنة والذكاء وتصر

«ال ٌصدر إال عن ؼزارة واقتدار
1
.  

:شاعر فً موضع آخروٌقول ال
2
  

              ا دَك شِك نْك مُك  رُك  ْك الدَّر   َك بَك صْك ا أَك رًال عْك ت شِك لْك ا  ُك  َك  ِك             يِك دا ِك صَك  َك  اةِك وَك رُك  نْك ال مِك  ِك ِك  رُك  ْك ا الدَّر مَك وَك 

ا دَك رِّر ـ َك ي مُك نِّر  َك يُك  الَك  نْك مَك   ِك   بِك نِّر َك  َك وَك             ا   رَك ـمِك شمُك  يرُك  ِك يَك  الَك  نْك مَك   ِك بِك  ارَك  َك  ّك 

 فكان متفلسفا فً" لكل امرٍئ فً دهره ما تعودا" البٌتان من قصٌدته التً مطلعها وهذان   

الحجج العقلٌة، واستعمال  وربط األفكار بعضها ببعض، وإقامة استعماله القٌاس المنطقً،»

وأراد تعجٌز الحكماء ومدعً الحكمة فً ببلط  ...األلفاظ والتعبٌرات التً استعملها الفبلسفة

األمٌر، فكان كبلمه مقدمة كبرى لقٌاس منطقً على سنة رجال المنطق، وجعل قول الفبلسفة 

ًُت " العادة طبٌعة ثانٌة"بؤنّ  ، والعادة كالطبٌعة مبدأ لً بهادمبدأً أساسٌا ترتكز علٌه آراإه التً س

عمل، ومصدر أفعال، فهكذا فكل إنسان وما تعود، والحال أن سٌؾ الدولة دابم الطعن فً 

«ومن ثمة فقد هان علٌه كل شًء ،األعداء
3
ٌتقدم المتنبً واثقا بنفسه محاوال إقناع سٌؾ و 

:فٌقول ،الدولة حتى ٌدفعه إلى العطاء وٌستجدٌه وٌطلب الجزاء
4
     

 ي  ِك نِك  ْك جِك أَك 
 رِك عِك ْك شِك بِك                ا مَك نَّر  ِك ا  َك رًال عْك شِك  تُك دْك شَك نْك ا أَك  َك

ا دَك دِّر رَك مُك  ونَك  ُك ادِك المَك  ا َك تَك ي أَك

ا دَك جَك  ْك عَك  ا َك مَك عْك نُك ي بِك ا ِك رَك  ْك أَك  تُك لعَك نْك أَك وَك              ُك الُك مَك  لَّر  َك  نْك مَك ي لِك  ِك لْك    َك رَك ال َّر  تُك  ْك رَك تَك 

باستعماله للمعانً وودقة وعمق، متراصة فً إٌجاز  فنجد فً أفكاره المتماسكة حججا    

إن كان حجاجا كان برهانه أنور وسلطانه »والتمثٌل  ،كان أثرها أوقع فً النفوس التً التمثٌلٌة

«شؤوه أبعد وشرفه أجد ولسانه ألد أبهر وإن كان افتخارا كان أقهر وبٌانه
5
ٌعتبر  ولهذا ،

. التمثٌل حجة تضفً على الخطاب قوة، لٌكون أكثر إقناعا

                                  
.  54ص تنبً وخصومه، بٌن المالوساطة : القاضً الجرجانً  1
 . 373الدٌوان، ص  2
الموجز فً األدب العربً وتارٌخه األدب المولد، دار الجٌل بٌروت، المجلد الثانٌة الطبعة : حنا الفاخوري 3
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:فقال ؛أن المال سبٌله لبلوغ مؤربهألنه رأى  ؛اول أن ٌبرر طلبه للعظمة والمجدوٌح
1
 

 ُك دُك جْك مَك  لَّر  َك  نْك مَك ا لِك يَك نْك ي الدُّر  ِك  الَك مَك  الَك وَك             ُك الُك مَك  لَّر  َك  نْك مَك ا لِك يَك نْك ي الدُّر  ِك  دَك جْك مَك  الَك  َك 

 

إقناع المرأة عن  ٌحتاج إلى "المتنبً" ، فإنّ وإذا كان المقام مقام ؼزل: مقام الغ ل  1-2    

  2:حٌث ٌقول ،ى ٌستمٌلها وٌإثر علٌهافٌجعلها سبب عذابه وآالمه حت ؛معاناته طرٌق تصوٌر

  وْك لَك  َك   ُك تْك رَك بَك  نْك مَك  يمِك  ْك جِك بِك 
االَك جَك لَك  ةِك  َك لُك  ْك لُك  بَك  ْك  ُك  يا ِك شَك وِك                   تْك ارَك صَك أَك

و بذلك ٌفرط فً الوجد ، وهثقب لإلإةب له نحول الجسم إلى درجة إمكانٌة ولوجه فحبه سبّ   

:أرقه وألمه من حرقة الحب والشوق كما ٌقول عن .اإلقناعواللوعة وعذاب الفراق من أجل 
3
  

 ُك رَك  ْك رَك تَك ـتَك  ةٌد عَك مْك دَك وَك  يدُك  ِك يَك   وًال جَك وَك                   ُك رَك أْك ي يَك لِك  ْك مِك وَك   ِك رَك   أَك لَك عَك   ٌد رَك أَك 

عَك َك  شَك ُك                              ُك    تُك  ْك    ُك تَّر  َك   ِك شْك اللِك  لَك  ْك أَك  تُك لْك وَك عْك نْك الَك يَك مُكوتُك مَك يْك َك يَك تُك لَك جِكبْك   فَكعَك

وا  ُك ا لَك مَك   ُك نْك مِك  تُك يْك  َك فلَك  مْك  ُك تُك رْك يَّر عَك             ي     نِك نَّر ي أَك بِك نْك  َك  تُك  ْك رَك عَك وَك  مْك  ُك تُك رْك  َك عَك وَك 

فٌحدث  ؛حتى ٌؽٌر موقفها وٌحول سلوكها ؛فالشاعر ٌحمل محبوبته سبب عذابه وألمه     

سبب عشقه  كما أنه ٌبرر .وكسب الرضى لئلقناعوهذه كلها حجج  ،حرك وجدانهاوي ،انفعالها

:ٌقولؾ ؛واضطراره إلى ذلك
4
 

 ِك شَك عْك يَك   ِك ونَك  ُك جُك  رْك صِك بْك يُك  نْك مَك  نْك  ِك لَك وَك            ُك بَك لْك  َك   َك شْك اللِك  لُك  ُك دْك يَك  نمَك مِك  تُك نْك ا  ُك مَك وَك 

بمة ومنسجمة مع القول مبل هاختٌاراتعلى المتلقً ٌنبؽً علٌه أن تكون ٌإثر الشاعر  ولكً   

والتؤثٌر الحجاجٌة التً تضمن له تحقٌق هدفه  االستمالةحٌث ٌبحث فً وسابل  ؛والمقام

والنسٌب الذي ٌحقق الؽزل هو ما كثرت فٌه األدلة على التهالك فً الصبابة » ،اإلقناعً

مما  كثروتظاهرت فٌه الشواهد على إفراط الوجد واللوعة، وما كان فٌه من التصابً والرقة أ

والعز وأن ، ومن الخشوع والذلة أكثر مما ٌكون فٌه من اإلباء ٌكون فٌه من الخشن والجبلدة

«العزٌمة ووافق االنحبلل والرخاوةٌكون جماع األمر ما ضاد التحفظ و
5
فإن أفرط الشاعر  .

. وٌحول رأٌه فٌقنعه  ،وبذلك ٌإثر على مخاطبه ،فً إظهار الوجد واللوعة أصاب الهدؾ

                                  
 . 454الدٌوان، ص  1
 . 139، ص الدٌوان 2

 . 28ص  ،فسهن3 
 . 345، ص نفسه 4
 . 134نقد الشعر ، تحقٌق محمد عبد المنعم خفاجً ، دار الكتب العلمٌة ، بٌروت لبنان ص : قدامة بن جعفر  5
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لجمال محبوبته ٌنتقً  "المتنبً"، ففً وصؾ اإلقناعٌعد الوصؾ أهم رافد من روافد و   

:ٌقول ،مٌة تعبر عن انفعاله العمٌقصورا سا
1
  

ا عَك  ُك رْك بُك   ُك تَك  مْك لَك ا وَك  َك رَك اجِك  َك مَك  تْك رَك تَك  َك             ةٍح رَك  ْك صُك بِك  ا ُك رَك ا ال ُك  َك عُك  ًال رْك بُك وَك  تْك رَك  َك  َك 

ا عَك صِّر رُك  دْك  َك   ٌد لُك  ْك ي لُك طِك مْك  ِك بِك  بٌد  َك  َك            ا    َك ــ َك َك وْك  َك  رُك طُك  ْك يَك  عُك مْك الدَّر ا وَك  َك نَّر أَك  َك  َك 

ا عَك بَك رْك ي أَك الِك يَك لَك  تْك رَك أَك  َك  ةٍح لَك يْك ي لَك  ِك                ا  َك رِك عْك شَك  نْك مَك  بٍح ا ِك وَك  َك   َك الَك  َك  تْك رَك شَك نَك 

ا عَك مَك  تٍح  ْك ي وَك  ِك  نِك يْك رَك َك مَك ي ال َك نِك تْك رَك أَك  َك             ا   َك  ِك جْك وَك بِك  ااَك مَك ال َّر  رَك مَك  َك  تْك لَك بَك  ْك تَك ا ْك وَك 

وأحسن الشعراء فً الوصؾ  ،"ترصع، القمرٌن ،الذهب، اللإلإ" ـعبر عن الجمال ب فقد   

بؤظهرها وأوالها حتى ثم  ،من أتى فً شعره بؤكثر المعانً التً للموصوؾ مركب منها»

«ٌحكٌه بشعره
2
 فكان الوصؾ أقوى ،أخذ الشاعر من معٌن داللً واحد ففً وصؾ الجمال، 

. الحب حجة لوقوعه فً أسر

:وٌقول أٌضا
3
  

  رَك دْك البَك   ِك عِك نْك مَك بِك  ياُك  ِك يُك              ي ُك  ِك رَك  مٌد يْك ا  َك  َك ابَك  َك نِك  نَّر َك أَك  َك 
ا وعَك لُك الطُّر

وتعد حجة المقارنة حجة  ،فقد اعتمد على المقارنة والقٌاس بٌن جمال المحبوبة وطلوع البدر   

. مركزٌة فً الخطاب 

وٌقول فً وصؾ رٌق المحبوبة     
4
 :

َك بًال رْك تُك  ابَك صَك أَك  وْك لَك     ا      َك لِك بِّر  َك مُك  نْك ة مِك اٍح يَك  َك  ااَك مَك  تُك  ْك  ُك  دْك  َك  م مَك األُك   َك الِك ا  َك يَك  ْك ا ألَك

 افهو بذلك ٌحمله ها؛عن االستؽناءوال ٌستطٌع  ،ها سبب حٌاتهفهو ٌحاول التؤثٌر علٌها بؤنّ     

. مسإولٌة األمر إن فكرت فً الفراق

:وٌقول كذلك
5
 

  رِّر  َك  نْك مِك             ُك يبُك  ِك أَك  تُك يْك شَك  َك  دٍح رَك بَك  نْك عَك  نَك مْك  َك بْك يَك وَك 
 ابا ِك ال َّر  تُك نْك  ُك ي  َك ا ِك  َك نْك أَك

على مما ٌدل  ؛فقد استعار البرد صفة لؤلسنان وأخذ خاصٌة من خصابصه وهً الذوبان    

. اإلقناع والتؤثٌر، فهذه المقارنة أبلػ والمقاٌسة أقدر على حسن السبك والرقة فً التشبٌه

                                  
 .117الدٌوان، ص  1
 . 130نقد الشعر ص : قدامة بن جعفر  2
.  89الدٌوان، ص  3

 . 32نفسه، ص 4 
 . 109، ص نفسه 5
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ارتداء ثوب الحكمة والظهور بمظهر »الشاعر على ٌحرص : في مقام الحلمة -1-3  

«أحداثها وتمرس بالدهر وناسهوحٌاة الناصح المخلص الذي خبر ال
1
فلقد كان المتنبً ٌذكر  ، 

:، ٌقول مثبلفً شعرهتجاربه التً بقٌت خالدة 
2
  

 ي ًال  ِك عَك  شْك عِك 
ودِك نُك بُك ال  ِك  ْك  َك ا وَك نَك ال َك  نِك عْك طَك  نَك يْك بَك           يمٌد رِك  َك  تَك نْك أَك وَك  تْك مُك  وْك ا أَك

 :وٌقول كذلك
3
 

ا دَك رَّر مَك تَك  يمَك  ِك اللَّر  تَك مْك رَك  ْك أَك  تَك نْك أَك  نْك  ِك وَك         ُك تَك  ْك لَك مَك  يمَك رِك ال َك  تَك مْك رَك  ْك أَك  تَك نْك ا أَك  َك  ِك 

ر، ه الشاعٌدما ٌر على اختٌارالمخاطب  لزمفً ؛حٌث ٌقارن بٌن وفاء الكرٌم وتمرد اللبٌم    

. جزأٌنة العبلقة التبلزمٌة بٌن بفضل طبٌع ؛ٌد المعنىوأسلوب الشرط هنا ٌساعد على تقً

:ٌقول كذلكو 
4
 

ا نَك    مِك تَك ال َك    ُك ا رَك مَك  الَّر  ِك  نُك مْك ا األَك مَك وَك             تَك ال َك   ُك  َك وَّر  َك ا تَك مَك  الَّر  ِك   ُك وْك ا اللَك مَك وَك 

إخراج المعانً الحكمٌة فً »الذي ٌساعد على  االسمًٌستعمل الشاعر فً الحكمة التركٌب    

ومن ثمة تخرج من مجال التجربة  ،أو قانون عام ة عامةدل قاعفتؤتً على شك ؛تقرٌري قالب

«اإلنسانًالفردٌة الضٌقة إلى مجال أرحب هو المجال 
5
ألمر ٌبدو ٌجعل ا االسمًفالترتٌب  ، 

:ٌقول مثبل ،كقاعدة عامة
6
     

   ِك يْك دَك ا لَك مَك بَك   ُّر عِك تَك َك  ْك والمُك            ٌد ا ِك  َك نَك  و ُك  ُك النُّر وَك   تٍح  تُك وْك المَك  َك   
.  ُك مَك  ْك األَك

:ٌقولنفسه وفً المعنى 
7
 

ا انَك عَك جْك ا الشُّر نَك لَّر  َك ا أَك نَك دْك دَك عَك لَك              يِّر  َك   لِك  َك بْك تَك  اةَك يَك ال َك  نَّر أَك  وْك ْك لَك وَك 

ر الذي ٌستعمله الشاعر فً أمثاله وحكمه ضمٌر حٌادي جمعً، ٌمكن إدراجها فً والضمً    

ٌقتنع بها عقل  أي سٌاق مماثل؛ ألنها تتحدث عن تجارب إنسانٌة وحقابق بدٌهٌة،

بعد أن تم إبرازه فً شكل تجارب فردٌة فً  ،ثل ٌرد فً مظهر القدوة أو العبرةموال»المتلقً

فتتحول إلى تجربة عامة بعٌدا عن أي تجربة ذاتٌة  ؛الحٌاة سرعان ما تنزع من سٌاقها الخاص

قابمة وهذا ٌعنً أنه قابل لبلندراج فً أي سٌاق بعد أن تعاد صٌاؼته فً جمل  ؛منفردة

                                  
 . 93فً الشعر العربً القدٌم، ص الحجاج : سامٌة الدرٌدي  1
 . 21الدٌوان، ص  2
 . 372، ص نفسه 3
 . 317، ص نفسه 4
 . 115الحجاج فً الشعر العربً القدٌم، ص : سامٌة الدرٌدي 5
 . 28الدٌوان، ص  6
 . 474نفسه، ص  7
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«برإوسها تتضمن الحكم والعبر استنادا إلى تجارب السابقٌن
1
ومن هنا ٌتفاعل المتلقً مع  

  .حكم المتنبً وٌقتنع بها؛ لكونه ٌعثر على ذاته فٌها فٌتؤثر بها

:لشاعر بمقدمة ؼزلٌة والتزامه بهاوقال ٌرد على خصومه الذٌن ٌرون وجوب ابتداء ا   
2
 

ا ؟ مَك يَّر تَك ا مُك رًال عْك شِك  الَك  َك  ي ٍح صِك  َك  لُك  ُك أَك               مٌد دّك ّك  َك مُك  يبُك  ِك النَّر  ٌد   ٌد دْك مَك  انَك ا  َك  َك  ِك 

مُك تَك  ْك يُك وَك  يلُك مِك الجَك  رُك  ْك ال ِّر  أُك دَك بْك يُك   ِك بِك                 ُك نَّر  ِك    َك لَك وْك أَك   ِك  دِك بْك عَك  نِك ابْك  بُّر  ُك لَك 

دأ لٌب ،اً متٌم شاعرٍ  وأنكر أن ٌكون كلُت  "سٌؾ الدولة"فهو ٌعطً األولوٌة األولى لحب     

وقدم  قصٌدته بمقدمة ؼزلٌة، ومن ثم فهو ٌقدم حجة لممدوحه لٌبرهن له مقدار حبه وإخبلصه

أن ٌصؾ الشاعر شٌبا »:والتكافإ هو" وٌختم... ٌبدأ " معنٌٌن متكافبٌن متقابلٌن حٌث قابل بٌن

«ن متكافبٌنأي معنى كان فٌؤتً بمعنًٌ أو ٌذمه وٌتكلم فً
3
 ٌبدأ الذكر"فً وٌظهر التكافإ،  

:ٌقول كذلكو ."الجمٌل وٌختم
4
 

  ينَك رِك اعِك شَك تَك   المُك رَك أَك 
االَك  َك اللُك  ااَك الدَّر  دُك مَك  ْك ا يَك  َك  نْك مَك وَك           ي  مِّر  َك بِك  اورُّر  َك

الَك الَك ال ُّر  ااَك مَك ال  ِك ـِك ا برًال مُك  دْك جِك يَك                 ي ٍح رِك مَك  رٍح مُك  مٍح ا  َك  َك   ُك يَك  نْك مَك وَك 

مبنٌة على قٌاس فكري حجاجً،  ،جاءت الحكمة فً شعر المتنبً منثورة  فً قصابده    

فالحكمة »؛ فكانت كل مقدمة تقود المتلقً إلى نتٌجة حتمٌة مقنعةمن تجاربه الحٌاتٌة ةستمدم

عند الشاعر شدٌدة الفاعلٌة، بعٌدة األثر وهً فً تراص ألفاظها وانضباط تعابٌرها، وروعة 

«بٌانها، من أشد عوامل التؤثٌر
5
. قناعٌةوهً بذلك من أقوى الحجج اإل،  

نطبق على الرثاء ما ذكر فً ،نجد أّن الشاعر ٌمزج بٌن المدح والتؤبٌن  :في مقام الرثاا 1-4

فٌحاول إقناع المتلقً بضرورة  ؛حٌث ٌمدح الشاعر المٌت وأهله بالخصال الحمٌدة ؛فً المدح

دٌا ٌظهر الشاعر بمظهر الناصح المخلص الذي خبر الحٌاة، مرتوالتسلٌم بقضاء هللا وقدره، 

":سٌؾ الدولة"فً رثاء والدة  "المتنبً"ثوب الحكمة، ٌقول 
6
 

اعِك وَك َك َك     لُك النَّر وَّر
ا أَك َك      راًال   ـينَك طُك ـــ َك ا الجَك ألِك ةٍح فِكي  َك تَك يْك لِك مَك الَكلِك وَّر

                                  
: اإللكترونً، البرٌد 35، مجلة فكر ونقد العدد(البنٌة والوظٌفة)شعرٌة المثل عند المتنبً: حمٌد سمٌر 1

http://aljabriabed.com  
 . 302، ص الدٌوان 2
 . 147نقد الشعر، ص : قدامة بن جعفر  3
 . 141الدٌوان، ص  4
 .419الموجز فً األدب العربً وتارٌخه، ص: حنا الفاخوري 5
 .265ص: الدٌوان 6
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:ثم ٌقول
1
 

بٌد مَك وَك  يْك مْك ِك عَك مِك الشَّر نِكي  السْك
الَك         ا التَك ْك ِك  وَك رٌد  ِك يرُك فَكخْك لِك   الَكلِك التَّر ْك

فقد صاؼه ( واألنثىالذكر ) ،(الشمس والهبلل) اول إقناع المتلقً بحجة متوازٌةوالشاعر ٌح   

ا لمجرد صٌاؼته النؽمٌة كما أصبح مقنع ،صٌاؼة دورٌة متوازٌة وتضمنت قٌاسا إضمارٌا

 .العروضٌة

برٌرات التً جعلته قام المتنبً فً هجابه لكافور ٌذكر األسباب والت : في مقام الهجاا 1-5

:ٌقول ، حٌثحججا موظفة إلقناع المتلقً ، فكانتحهٌقدم على مد
2
             

ودُك دُك يْك  َك  ااُك دَك رْك وال جَك   ٍح رْك  َك  ااُك نَك جْك وَك    ا      َك بِك  وبُك جُك ب بي ما أَك جُك تَك  مْك   لَك لَك ال اللُك وْك لَك  

يْك مِك  بُك يَك طْك أَك  انَك و َك    يدُك اللِك   ِك  ِك نَك وْك رَك  ا َك ـبَك شْك أَك           ةًال ــ َك انَك عَك ي مُك  ِك ـنْك سَك
دُك ـيالِك مَك األَك

دُك ـيال جِك وَك  نٌد ـيْك عَك   ُك مُك يِّر تَك ا تُك  ًال يْك ـشَك       ي دِك بِك ال  َك ي وَك بِك ـلْك  َك  نْك مِك  رُك  ْك الدَّر   ِك رُك تْك يَك  مْك لَك 

 ،السٌؾ ، فهو لم ٌعانق(من دمشق إلى مصر)على هو الذي جعله ٌقطع األمٌال فطلب ال      

ة كانت الحج" لوال العلى"نقه فً بٌاض البشرة ٌشبهن رووأعدل عن النساء الحسان اللواتً 

، فهو كافٌة للوصول به إلى ما وصل إلٌهوهً وحدها  ؛التً دفعته إلى اإلخفاق واإلحباط

فقد  ،ٌحاسب نفسه وٌكشؾ عن ألمه وتؤسفه الخانق على حٌاته التً قضاها بٌن الحل والترحال

ولوال طلب المعالً » ؛ ومعناهوشبابه الذي أنفقه فً سبٌل المجد والعلىاستعرض شرٌط حٌاته 

«ةوجعلها تجوب به ألنها تسٌر به وهو أٌضا ٌجوب الفبل ،بً الفبلة ناقة وال فرس لم تقطع
3
 ،

جواري هذه صفتهن أطٌب من الفلوال طلب العلى كنت أضاجع »فلم ٌذله حب ولم ٌشؽله ؼزل 

«مضاجعتً لسٌفً
4
به التً تسلً قلبه عن ، وقدم له الدهر نوائفؤفضى به األمر إلى الجد، 

. هوى العٌون

:و ٌصؾ حالته عند نزوله عند كافوروها ه 
5
 

ودُك دُك  ْك مَك  الِك  َك رْك التِّر  نِك عَك   وَك رَك ال ِك  نِك عَك          مُك  ُك ـ ُك يْك ،  َك نَك ـيابِك  َّر  َك بِك  تُك لْك  َك ي نَك نِّر  ِك 

                                  
 
1

 .267، صنفسه
 . 506، ص نفسه 2
لمتنبً تحقٌق مصطفى السقا ، إبراهٌم األبٌاري ، عبد الحفٌظ شلبً، مطبعة شرح دٌوان أبً الطٌب ا: أبو البقاء العكبري  3

 . 39م ، ص 1956_هـ1376،  2مصطفى الباجً الحلبً وأوالده ، الجزء الثانً ، ط
 40، ص شرح دٌوان أبً الطٌب المتنبً تحقٌق مصطفى السقا ، إبراهٌم األبٌاري ، عبد الحفٌظ شلبً: أبو البقاء العكبري  4 
. 
 .                        507الدٌوان، ص  5
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  نَك مِك  الِك جَك الرِّر  ودُك جُك 
ودُك الجُك  الَك وا وَك انُك  َك  الَك ،  َك انِك  َك اللِّر  نَك مِك          مْك  ُك ودُك جُك دي وَك يْك األَك

ده بالمال ٌع "كافور"فقد كان  ؛لٌشدد على فعل الكذب «ذابٌنك»ال فهجاه بالكذب بوزن فعّ      

إنً )، والشاعر فً الوقت نفسه ٌإكد على حضور ذاته المتمٌزة والضٌعة ولم ٌؾ بوعوده

كان  :كافور" ألنَّ  ؛والذات األخرى تتصؾ بالكذب والخداع ،أمٌن يٌي فهو مخلص وؾِ ( نزلت

فدعا  ؛ٌل عنه وهو ٌجود بالمواعٌد دون المالنه من الرحإلى ضٌفه وال ٌمكِّ ٌكذب وال ٌحسن 

. (فبل كانوا وال كان جودهم): علٌه وقال 

:فً هجاء كافور وٌقول
1
  

. ودُك عُك  ا َك نِك تْك نَك ن مِك   ِك دِك ي يَك ال و ِك  ِك          مْك  ِك و ِك  ُك نُك  نْك ا مِك  ًال  ْك نَك  تُك وْك المَك   ُك بِك  ْك ا يَك مَك 

ا ٌمتازه من مكر وكذب لم ؛، بل تتناولها بعودتعاؾ أن تقبض روحه مباشرةفحتى الموت   

:ٌقول كذلكو وههنا ٌتؤثر القارئ فٌشعر باالشمبزاز من المهجو ،وخداع
2
 

 بِك   ٍح الِك ـصَك  رٍح  ُك لِك   َك يْك لَك  دُك بْك اللَك 
ودُك لُك وْك مَك  رِك ال ُك  ابِك يَك ي  ِك ـ ِك   ُك نَّر أَك  لوْك وَك            ٍح أَك

دُك ـي ِك انَك مَك   ٌد اجَك نْك ألَك  دَك ـيبِك اللَك  نَّر  ِك            ُك عَك ا مَك صَك واللَك  الَك  ِك  دَك بْك اللَك  رِك تَك شْك ال تَك 

ودُك مُك  ْك مَك  وَك  ُك وَك  بٌد لْك  َك  يهِك  ِك  ياُك  ِك يُك             نٍح مَك    َك لَك    ِك  َك بْك ي أَك نِك بُك  َك  ْك أَك  تُك نْك  َك ا مَك 

  لَك  ْك مِك  نَّر وأَك         وا  دُك  ِك  ُك  دْك  َك  ا َك النَّر  نَّر أَك  تُك مْك  َّر وَك تَك  والَك 
ودُك جُك وْك مَك  ااِك  َك يْك ي البّك ّك بِك أَك

فهو  ،العبد معه باإلحسان لسوء أخبلقوال أن ٌتعامل  ،أن ٌإاخً العبد رفبل ٌنبؽً للح     

ما كنت أظن أن »فٌقول  ،على نفسه وما آلت إلٌه ، ثم ٌتحسراحتى وإن أظهر الود لٌس مخلص

«خلٌقة وأن أحتاج أن أحمده وأمدحهٌإخرنً األجل إلى زمان ٌسًء إلً فٌه شر ال
3
ثم ٌهزأ  ،

. به وٌكنٌه بؤبً البٌضاء

:كما ٌقول
4
   

 يدُك نِك  ْك تَك  رِك  ْك اللُك   ُك عْك بَك وَك  مٍح  ْك لُك  لِّر ي  ُك  ِك            ةٍح رَك  ِك عْك مَك بِك  رٌد يِك  يوَك  ُك  امِك  َك   اللِّر لَك وْك أَك 

وهذا  ،فهو أحق بالعذر على لإمه لعجزه عن المكارم" ٌرؾكوي" ٌستعمل اسم التصؽٌر فهو    

وإن انتقاله »،إنه ٌستصؽر المهجو بسخط واشمبزاز واستنكار ،تقرٌع وذم له العذر فً حد ذاته

من المهجو إلى ذاته ومن ذاته إلى المهجو هو مقارنة ضمنٌة حافلة باالشمبزاز المتواتر 

                                  
 . 507، ص نفسه 1
 . 507، صنفسه 2
 . 43، ص  2شرح دٌوان المتنبً، ج: العكبري  3
 . 508الدٌوان، ص  4
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وٌقارن  ،وؼٌره "سٌؾ الدولة"وتمتد الذكرى بالشاعر إلى الفحول البٌض من مثل ، واالستنكار

«ما فعلوا به وما فعل كافور فٌعذر العبد
1
ٌحاول أن ٌوصل  "كافور"ـل "المتنبً"وبهجاء . 

حتى  ؛ب والحجج التً جعلته ٌمدح شخصا مثله، ثم ٌقوم بهجابه وتقرٌعهالمتلقً إلى األسبا

 ًّ . فهو السبب فً عدم تحقٌق أمانٌه المتمثلة فً المجد والعلى ،ن للمتلقً شدة مقته لهٌب

:   األساليب الب غية -2         

 لقول الشعري حتى ٌكون قادرا علىا تقوي حجاجٌةسالٌب الببلؼٌة أن ألهل ٌمكن ل    

؟ اإلقناع

فإذا انضافت تلك  ،تحرٌك وجدان المتلقً والفعل فٌه»تكمن أهمٌة الوسابل الببلؼٌة فً   

 ،وتصل بٌن أقسامه، وعبلقات حجاجٌة تربط بدقة أجزاء الكبلم ،الجمالٌة إلى حجج متنوعة

 أي قٌادة المتلقً إلى فكرة ما أو رأي معٌن ومن ثم ؛أمكن للمتكلم تحقٌق ؼاٌته من الخطاب

د ؾفالجمال ٌر ،أي أن الحجاج ال ؼنى له عن الجمال ؛توجٌه سلوكه الوجهة التً ترٌدها له

العملٌة اإلقناعٌة وٌٌسر على المتكلم ما ٌرومه من نفاذ إلى عوالم المتلقً الفكرٌة والشعورٌة 

«والفعل فٌها
2
وما إلى ذلك من  ،المجاز والجناس والطباق والتورٌةفاعتماد الشاعر على ، 

. ا وهذا الجمال ٌساعد على اإلقناعوه الببلؼة تضفً على كبلمه جماال ورونقوج

وإنما ٌعطفها علٌه »رن القدامى اإلقناع بالجمال فرأوا أن الشعر ال ٌحبب بالجدال قوقد     

وقد ٌكون الشًء متقنا محكما وال ٌكون حلوا  ،ول والطبلوة وٌقربه منها الرونق والحبلوةبالق

«دا وثٌقا وإن لم ٌكن لطٌفا رشٌقايوٌكون ج مقبوال
3
 .

فالوسابل الببلؼٌة تنمً قدرة الشاعر  ؛ومن هنا ال ٌستطٌع الحجاج أن ٌستؽنً عن الببلؼة     

" الحجج المإسسة لبنٌة الواقع"نا فً الحدٌث عن تقنٌات الحجاج وهذا ما سٌتبٌن ل ،على اإلقناع

. التشبٌه و االستعارةتكون فٌها 

فهً تعٌن المتكلم  ؛عن طرٌق استمالتهالببلؼٌة على توجٌه سلوك المتلقً سالٌب تساعد األ     

ه ٌإثر ، فعندما ٌستعمل الشاعر االستعارة مثبل فإنّ والفكري على ولوج عالم المتلقً الشعوري

ها ألنّ  ؛بالقدرة على الفعل فً المتلقً، فاالستعارة الشعرٌة تتمٌز على المتلقً وٌقنعه بحججه

الفصل ، واستحالة الجمال باإلقناع اقتران»مما ٌإكد ، وم رونقا وجماال وسحراتزٌد الكبل

                                  
. 426الموجز فً األدب العربً وتارٌخه األدب المولد، ص: حنا الفاخوري 1
 .120الحجاج فً الشعر العربً القدٌم، ص : سامٌة الدرٌدي 2
 . 100الوساطة بٌن المتنبً وخصومه، ص : الجرجانً  3
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 ،، ولكنه ٌحتاج إلى جمال ٌوشٌه وٌحفظ له رونقه وٌدعم فعلهبٌنهما فالمعنى ٌكون مقنعا

«الفعل فً المتلقً متى كان مقنعا والمعنى ٌكون جمٌبل فتزداد قدرته على
1
:  االستعارة 2-1  .

ٌقول أبٌاته الشعرٌة باستعارة أضفت علٌها جماال، وزادتها إقناعا،  "المتنبً"كثٌرا ما أتحؾ 

:"المتنبً"
2
 

ا  َك اتِك يمَك مِك   ِك رِك  ْك مُك  رِك ا ِك  َك   بِك صَك  ْك أَك         ةِك ابَك تَك  ِك  ورِك طُك ي  ُك  ِك   ُك  ُك رْك يَك  رَّر مَك  وْك لَك 

ه أشبه وخص المٌم ألنّ  ،فرسه ٌطاوعه على ما كلفه» دوحه بالفروسٌةفالشاعر ٌصؾ مم      

«لحافر من جمٌع حروؾ المعجمبا
3
، جعل فرسه ٌركض فً سطورهذه استعارة حٌث و .

  .فشبهه بالقلم الذي ٌطاوع صاحبه

ٌقولو
4
 :

مُك ا ِك رَك الدَّر  و ِك رُك اللَك   َك وْك  َك  تْك رَك  ِك ا نُك مَك  َك            ةًال رَك  ْك نَك  بِك دَك يْك  َك األُك   َك وْك ـ َك  مْك  ُك تَك رْك  َك نَك 

فهً إلى جانب  ،ي الحرب كتناثر الدراهماستعارة ووجه الشبه بٌن تساقط المنهزمٌن ؾفهذه     

ونظام كما المنهزمٌن على ؼٌر ترتٌب تساقط  »ألنّ  ؛لونا جمالٌا تعتبر حجة عقلٌة إضفابها

إذ كان هو سبب ذلك  ،ونسب ذلك إلى الممدوح ،عبر عنه بالنثرٌكون فً الشًء المنثور 

ه موجود فً المستعار له مومفالتفرق الذي هو حقٌقة النثر من حٌث حسن المعنى وع ؛االنتثار

«ببل شبهة
5
 .

:ٌقول المتنبً
6
  

 امَك دَك عْك ا مُك  َك نْك مِك ي وَك دِك بِك  َك  نْك مِك  تُك يْك  َك مْك أَك           ينِك نَّر  ِك  َك  وُك لُك ا ال ُّر ا َك نَك  ْك أَك  انَك ا  َك  َك  ِك 

، ووصؾ ٌقة اإلثراء من الشًء كثرته عندكحق »هذه االستعارة قرٌبة من الحقٌقة فـو     

لمعرفة فً كونه ه كثٌر العلم أو قلٌل ا، كوصفه بؤنّ ءةقلٌل المرو الرجل بؤنه كثٌر المجد أو

«أثرى من الشوق أو الوجد أو الحزنإذا قلت  ، وكذلكحقٌقة
7
 .

 ،أعطت القول طاقة إقناعٌة" فإننً" و"إذا" فً وإلى جانب االستعارة نجد الشرط والتوكٌد    

. الوجد والشوق وإظهار ظلم الحبٌبةشدة  تفٌد

                                  
 . 122سامٌة الدرٌدي، الحجاج فً الشعر، ص  1
 . 187الدٌوان، ص  2
 . 344شرح دٌوان المتنبً، مكتبة مشكاة اإلسبلمٌة، ص : شرح الواحدي  3
 . 388الدٌوان، ص  4
 .46الجرجانً، أسرار الببلؼة، ص  5

   15الدٌوان ،ص6 
 . 48، أسرار الببلؼة ص الجرجانً 7
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اعر فً وصؾ ممدوحهٌقول الشو 
1
   :

ا  َك تِك االَك  َك  نْك ـعَك  ارُك مَك  ْك األَك  جُك رُك  ْك ال تَك            ُك تَك لْك نِك  لٍح  َك مَك  نْك عَك   َك الَك وَك ا  َك يَك عْك أَك 

وهو لك  ،فؤنت فٌه كالقمر فً علو منزلته ،قد بلؽت مكانا من الشرق ال تفارقه »ومعناه       

«كالهالة والقمر ال ٌخرج عن هالته
2
ٌه الممدوح فً علو محله وتظهر االستعارة فً تشب، 

. كذلك الممدوح ال ٌزول عن شرفه ،والقمر ال ٌخرج من دابرته ،بالقمر

، فبل توهم المتلقً بل تقنعه لبلرتباط الشدٌد ستعارة تطابق الحقٌقةبااستند الشاعر  كثٌرا ما    

فٌقول بٌن المتشابهٌن والمطابقة بٌنهما،
3
 :

مُك ا ِك وَك الجَك   ِك يْك لَك   عَك  َك لْك تُك  نْك أَك  لَك بْك    َك  َك مَك       ا  عًال ارِك  َك مُك  الًال عْك  ِك  يهِك وِك نْك ا تَك مَك  انَك ا  َك  َك  ِك 

فإذا كان فعبل مضارعا ؼٌر ماض، والنحوٌون »، ه ٌقوم بهنّ إومعناه إذا نوى المتلقً أمرا ؾ    

قبل أن ٌجزم ذلك الفعل، وأراد  مضى معنى ذلك الذي نوٌته ،ٌسمون الفعل المستقبل مضارعا

ألنه ٌسبق ما  ،إذا نوى أمرا ٌفعله مضى قبل أن ٌقال له ال تفعل ،مربالجوازم لم وال والم األ

«لٌفعل كذا ولٌعط فبلنا :ٌهم به نهً الناهٌن وعذل العاذلٌن وقبل أن ٌإمر به فٌقال
4
.            

فٌجعل المتلقً ٌعقد مقارنة  ،أن ٌماثل بٌن المشبه والمشبه بههو التشبٌه  :التشبيه 2-2     

سهم فً إقناع المتلقً بما أفإن أحسن الشاعر فً ذلك  ،ل معرفة وجه الشبه بٌنهمابٌنهما وٌحاو

ٌقع بٌن شٌبٌن بٌنهما اشتراك فً معان تعمهما، فؤحسن التشبٌه ما وقع »ذلك أن التشبٌه  ،ٌقول

بٌن الشٌبٌن اشتراكهما فً الصفات أكثر من إنفرادهما فٌه، حتى ٌدنً بهما إلى حال 

«اإلتحاد
5
 .

 فٌجعله ٌراها رأي العٌن، ٌقول ،والشاعر ٌوظؾ التشبٌه حتى ٌقرب الصورة إلى المتلقً      

مثبل
6

  :

  وبَك  ُك شُك  يهِك  ِك   ُك ادُك وَك  َك  ارَك صَك  َك          ي   ا ِك  َك ا أُك   مَك ا َك  َك  وَّر الجَك  نَّر أَك  َك 

  الَك  ِك  بُك ي ِك تَك   َك ـْك يلَك  َك           ي ادِك  َك ا  ُك  َك بُك  ِك جْك يَك  ا ُك ـجَك دُك  نَّر أَك  َك   
ب ي ِك تَك  نْك أَك

ا وبَك ـنُك ال ُّر  رِك  ْك   الدَّر لَك عَك   ِك بِك  دُّر عِك أُك         ي ـِك ننَّر أَك ي  َك انِك ـ َك جْك أَك  يهِك  ِك  بُك لِّر  َك أُك 

                                  
. 187الدٌوان، ص  1
. 167الوساطة بٌن المتنبً وخصومه، ص : القاضً الجرجانً 2
 .386الدٌوان، ص  3
 . 646شرح دٌوان المتنبً،ص: يالواحد 4
. 124نقد الشعر،ص :قدامة بن جعفر 5
. 194الدٌوان، ص 6



 بنٌة الحجاج وتقنٌاته فً شعر المتنبًــــــــــــــــــــ  الفصل األول
 

 65 

فتؽٌر لونه  ،فكؤن الجو قد كابد ما ٌكابده من طول الوجد ،تؽٌٌر لونه وشحوبه ٌبٌن الشاعر    

ب كؤنه ٌعد ذنو ،ب الدجى، فهو ٌقلب أجفانه كثٌراوكؤن السهر والسهاد هو الذي ٌجل ،سودأو

 ،وٌشعر بما ٌعانٌه ،فهو بذلك ٌجعل المتلقً ٌتصور حالته ،الدهر الكثٌرة فبل ٌستطٌع النوم

.  بالتالً فهو ٌقنعه بما ٌرمً إلٌهو

:ٌقول فً موضع آخر
1
  

  َك  نَّر ـ ُك  َك  بٌد ارِك  َك مَك  تْك  َّر رَك 
والّك  ُك نُك  ابِك  َك الرِّر   ِك شْك عِك  نْك مِك  ينَك دِك بْك يُك         ا مَك نَّر أَك

 ألنّ  ؛هذا للتشبٌه (468ت) "الواحدي"اب بالعشق وٌبرر ؾ للرقفشبه مبلزمة السٌو   

«أدعى األشٌاء إلى اللزوم والرقةالعشق »
2
 .

:"المتنبً"ٌقول 
3
 

بُك الَك  ِك  نَك  ُك ا ُك وَك رْك أَك  دٍح  ْك أُك  مْك  َك وَك             مِك  َك يْك  َك  و ُك رُك   ِك مِك  ْك ا في جِك دًال  َك ا أَك يَك أَك 

 ،وعلو الهمة ،تمتع بقوة الجسملقد وظؾ الشاعر التشبٌه البلٌػ لٌبٌن شجاعة ممدوحه الذي ي    

فر فٌه اقوة الجسم تتولٌس كل من تمتع ب ألنَّ  ،فممدوحه ٌنفرد بهذه األوصاؾ ،وطٌب النفس

. هذه األوصاؾ

وهً أسلوب ببلؼً ٌسهم فً تعمٌق الفكرة، وٌضفً على المعنى جماال   :ةــللنايا  2-3

ٌة ال ٌصل إلٌها إال من لطؾ واد من أودٌة المبدعٌن وؼا»ورونقا ٌإثر على النفس، إنها

، وطرٌق جمٌل من طرق التعبٌر الفنً ٌلجؤ إلٌها األدباء، لئلفصاح عما طبعه، وصفت قرٌحته

اسم جامع أطلق، وأرٌد معناه مع جواز إرادة ذلك -إذن-الكناٌة ...ٌدور بخلدهم من المعانً

«المعنى، وهً وسٌلة قوٌة من وسابل التؤثٌر، واإلقناع
4
لمتنبً هذا الرافد ولقد وظؾ ا. 

:اإلقناعً الهام فً شعره، فقال
5
 

يلُك النِّر طَك  ادِك    ادِك طَك جَك وِك مَك يلُك العِك يلُك القَكنَك طَك        وِك نَك اةِك طَك وِك يلُك السِّر انِك وِك

 ،وطولها دلٌل على طول قامته ،النجاد حمالة السٌؾ»فً شرح هذا البٌت " الواحدي"وٌقول    

 ،ألنه ٌدل على كثرة حاشٌته وزواره ؛ما ٌمدح بهوالعماد عماد الخٌمة الذي تقوم به وذلك م

                                  
  .145، ص نفسه 1
 .145ص  ،شرح دٌوان المتنبً 2
  480ص  ،الدٌوان 3
. 184،ص2006-1427اللسانٌات وتطبٌقاتها على الخطاب الشعري، دار العلوم، عنابة، الجزابر: رابح بوحوش 4
 .33ص الدٌوان، 5
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«ألنه ال ٌقدر على استعمال القناة الطوٌلة إال القوي ؛وطول القناة ٌدل على قوة حاملها
1
ومن . 

هً كناٌة عن صفة،  "طوٌل النجاد"هنا نجد أن هذا البٌت ٌزخر بالكناٌة ؛ فحٌن ٌقول الشاعر

دلٌبل على طول قامته، واألمر " طوٌل النجاد"قوله بؤنه طوٌل القامة، فجعل ٌرٌد أن ٌثبت إذ

هً كناٌة " طوٌل القناة"التً هً كناٌة تدل على السإدد و" طوٌل العماد"نفسه ٌنطبق على قوله

... تدل على القوة

ٌكمن فً إضافة معنى آخر؛ حٌث تجعل المعنوي فً شكل محسوس واضح، فدور الكناٌة       

تلقً ٌبحث عن معناها ة بالدلٌل والحجة؛ ألنها تجعل المفتعطً المتلقً الحقٌقة مصحوب

.  الضمنً وٌكتشفه بنفسه

تساعد التً حجاج ال أسلوبا ببلؼٌا هاما ورافدا من روافد االلتفاتٌعد   :االلتفــات 2-4    

استعمله الشاعر فً شعره، ومثال ذلك قوله، على اإلقناع
2
 :

رُك دِك  ْك يَك  الَك  رُّر ال ُك وَك  رِك دْك اللَك  نَك مِك       عُك ودَك تَك ـْك  ا مُك نَك ا أَك مَك  ااُك شَك  ْك  ِك وَك 

ناع المتلقً وأسلوب االلتفات كحجة إلق االلتفاتوظؾ الشاعر " والحر ال ٌؽدر"قوله  ففً   

فكؤنه ٌعترضه إما شك فٌه أو ظن بؤن مرادا ٌرد علٌه  ،أن ٌكون الشاعر آخذا من معنى»هو

«ن ٌذكر السبب أو ٌحل الشك فٌهأ فٌعود راجعا إلى ما قدمه ،قوله أو ساببل ٌسؤله عن سببه
3
 .

المقابلة والطباق من المحسنات البدٌعٌة التً تضفً على الكبلم تعتبر  :المقابلة والطبا  2-5

إقناعٌة، ومثال ذلك ٌقول  وتعد كذلك حجة متوازٌة بٌن المتضادات فهً تقنٌة ،جماال ورونقا

:المتنبً
4
 

دُك ا ِك  َك  لِك  ْك الجَك بِك  بِّر ال ُك  يرَك  ِك  َك  نَّر  ِك وَك        ُك الِك صَك  لِك  ْك اللَك بِك  بِّر ال ُك  يلَك لِك  َك  نَّر  ِك  َك 

تقنٌة حجاجٌة، فهً مقابلة  (فاسد/الحص) ،(الجهل/العقل) ،(كثٌر/قلٌل) مثل المتضاداتتعد و   

هً أن ٌصنع »صحة المقابلة  أنّ  "قدامة بن جعفر"ولقد ذكر  بٌن حالتٌن بحجج متوازٌة،

وفً  ،المخالفة فٌؤتً فً المواقؾ بما ٌوافقالشاعر معانً ٌرٌد التوفٌق بٌن بعضها وبعض 

                                  
. 53شرح دٌوان المتنبً، ص 1
 . 353، ص الدٌوان 2
 . 150نقد الشعر، ص : قدامة بن جعفر  3
 . 321، ص الدٌوان 4
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 فً أحد المعنٌٌن فٌجب أن ، أو ٌشرط شروطا وٌعدد أحواالالمخالؾ بما ٌخالؾ على الصحة

«، وعدده وفً ما ٌخالؾ بضدهشرطهما ٌوافقه بمثل الذي  هفًٌؤتً 
1
 .

:استعمل الشاعر الجناس والطباق فً قوله : الجنا  2-6
2
     

        لُك ا ِك نَك مَك  وبِك لُك ي ال ُك  ِك  لُك ا ِك نَك ا مَك يَك   ِك لَك 
   ِك نْك مِك  نَّر  ُك وَك  تِك نْك أَك  تِك رْك  َك  َك أَك

لُك ا ِك وَك أَك

ة منازل األحبؾ ،(أقفرت، أواهل)والطباق ( منازل، منازل)فً كلمتًالجناس التام ٌظهر     

، فؤضفت المحسنات البدٌعٌة على المعنى قوة وأكسبته جرسا لت من أهلها والقلوب آهلة بهاخ

  .حجاجً بالػ األهمٌة كان لها أثرو، األذن فتستلذ بسماعهاقٌا ٌستمٌل موسً

 نستمٌبليقافٌة فالوزن والمن روافد الحجاج تعد موسٌقى الشعر رافدا هاما   :اإليقاع -3  

فإ فً مستوى البنٌة توفٌر التكا»الشعرٌة فً ، وٌكمن دور الموسٌقىعلٌه انإثرويالمتلقً 

والقافٌة لٌست  ،طار أي بالوزن والقافٌة باعتبار التفعٌبلتالخارجٌة إذ تعلق األمر بموسٌقى اإل

حٌث ٌعمد الشاعر إلى ترصٌع أو  ؛سوى وحدات تتشابه وتتعاقب وفً مستوى البنٌة الداخلٌة

جناس أو موازنة أو رد صدور األعجاز وما إلى ذلك من مظاهر موسٌقٌة توقع البٌت وتوحد 

«النزوع تحقٌق اللذة التً ٌحدثهابٌن أجزابه، فإذا بالموسٌقى عنصر هام فً 
3
وفً شعر . 

فً داخل البٌت وخارجه، ٌحقق  تقطٌعا موسٌقٌافهو  ؛المتنبً موسٌقى تنسجم مع نفسٌته

:مثل قوله االنسجام والتكافإ،
4
 

انِك عَك الطِّر  نُك ا ابْك نَك أَك  ابِك رَك ال ِّر  نُك ا ابْك أنَك            ااِك  َك ال َّر  نُك ا ابْك نَك أَك  ااْك  َك اللِّر  نُك ا ابْك أنَك 
5
 

  وجِك رُك ال ُّر  نُك ا ابْك نَك أَك        ي   ا ِك وَك ال َك  نُك ا ابْك ي أنَك ا ِك يَك ال َك  نُك ابْك ا أنَك 
انِك عَك الرِّر  نُك ا ابْك نَك أَك

6
 

انِك ـنَك ال ِّر  يلُك وِك طَك  اةِك ـنَك ال َك  يلُك وِك طَك              ادِك ـمَك اللِك  يلُك وِك طَك  ادِك ـجَك النِّر  يلُك وِك طَك 

 انِك نَك الجِك  دُك ـيدِك  َك  امِك ـ َك ال ُك  يدُك دِك  َك               اظِك  َك ال ِك  يدُك دِك  َك  اظِك ـ َك اللِّر  يدُك دِك ـ َك 

                                  
 . 141نقد الشعر، ص : قدامة بن جعفر  1
  177الدٌوان، ص  2
 . 126سامٌة الدرٌدي، الحجاج فً الشعر العربً القدٌم، ص  3
 . 33الدٌوان، ص  4
مبلقاة األقران فً الحرب، والضراب من ضرب السٌؾ، والطعان من الطعن بالرمح، أي أنه صاحب هذه  :ٌقصد باللقاء 5

م 2007-ه2،1428ي، دار الكتب العلمٌة بٌروت لبنان،طاألشٌاء الٌفارقها، ٌنظر، عبد الرحمن البرقوقً شرح دٌوان المتنب
 .237، ص4المجلد الثانً، ج

  .ٌنظر نفسه والصفحة نفسها. هو أنؾ الجبل الشاخص منه، أي أن الشاعر صاحب الجبال لكثرة سلوكه طرقها: الرعان 6
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 ،وتإثر علٌها لتحدث اإلمتاع ،فتستولً على النفس بإبداع ،حٌث تمتلك األنؽام األسماع    

، فٌكسب الخطاب نفسٌة فً ذهن المتلقً االنفعالفالطابع اإلٌقاعً إلى جانب التكرار ٌحدث 

. حجاجٌة قوٌة 

حازم "لشعرٌة كما رأى وزان واألنواع اإلى التناسب بٌن األ "أرسطو" أشارلقد      

بما ٌناسبها من األوزان وٌخٌلها »راض الشعرٌة ٌنبؽً محاكاتها غتنوع األ أنّ " ينجاالقرط

، وإن قصد باألوزان الفخمة الباهٌة الرصٌنةؼرضه  ىفإذا قصد الشاعر الفخر حاك ،للنفوس

ك بما حاكى ذل ،فً موضع آخر قصدا هزلٌا أو استخفافٌا وقصد تحقٌر شًء أو العبث به

«اسب من األوزان الطابشة القلٌلةٌن
1
 .

خاصة إذا كانت مبلبمة فً  ،إن أهمٌة موسٌقى الشعر تكمن فً أنها تجذب أذن المتلقًو       

فتعطً للخطاب قوة ..." ع وجناسمن ترصٌع وتصري"ٌتها الداخلٌة والخارجٌة للشعر بن

ومن هنا  ،نه على المقارنة والقٌاس، فٌعمل ذهٌل المتلقً وتجذبه برونق اإلٌقاعإضافٌة فتستم

. نها تزٌد قوة الحجاجأل ،فإنها تعتبر فنا من فنون اإلقناع

ومن البنى الصرفٌة التً تسهم فً إحداث نؽمة موسٌقٌة على المستوى الداخلً للبٌت     

: الشعري

:ومن أمثلة توظٌؾ الشاعر السم التفضٌل قوله  :اسم التفضيل 3-1
2
 

لُك ا ِك شَك تُك  الَك  نْك مَك  ا َك ادَك عَك  نْك مَك  ظُك يَك  ْك أَك وَك        ُك يبُك جِك تُك  الَك  نْك مَك  ا َك ادَك نَك  نْك مَك  بُك عَك تْك أَك وَك 

، وتكرار استعمال ته للهجرسٌقٌة خاصة تبٌن شدة مقففً توظٌفه السم التفضٌل نؽمة مو    

. اسم التفضٌل فً البٌت نفسه أعطاه تقطٌعا خاصا متوازٌا فً الشطرٌن

:وٌقول :اسم الفاعل 3-2
3
 

لُك ا ِك  َك   ُك نْك مِك   ٌد ا ِك ي  َك تِك مْك صَك ي بِك بِك لْك  َك وَك           لُك ادِك عَك   ُك نْك عَك  تٌد امِك ي صَك  ِك طْك نُك ي بِك انِك  َك لِك 

.. عنه عادل تصام) (قلبً بصمتً/لسانً بنطقً)ففً هذا البٌت توزٌع موسٌقً محكم    

مسحة جمالٌة  أضفت على البنٌة الداخلٌة للوزن ؛سماء األفعالألؾ يوظوت .(ضاحك منه هازل

                                  
 . 266ص : البلؽاء وسراج األدباء  منهاج 1
 . 377الدٌوان، ص  2
 .377، ص نفسه 3
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ٌعدل عنه أي عن المهجو لسانً فبل أكلمه »وٌقصد فً هذا البٌت أنه  ،اتمٌلهن وتساتشد األذ

«ي ال أراه أهبل لذلك وقلبً ٌضحك منه وٌهزل وإن كان صامتاألنّ  ؛وال أهاجٌه
1
 .

:المتنبًٌقول و
2
   

لِك بّكْك ال َك  ةِك الَك  َّر واللَك  بِك ا ِك وَك ال َك  ي ِك بِك    الـ وَك  هِكبِك الَك ال َّر  دِك رْك الجُك وَك  بِك اعِك وَك ي ال َك طِك عْك مُك 

لٍح جَك ي  َك  ِك  رُك  ْك البَك وَك  لٍح  ْك في شُك  رُّر ُك البَّر وَك            لٍح جَك ي وَك  ِك  ومُك الرُّر و لٍح  َك ي جَك  ِك  نُك  ْك نَك  َك 

، ثم ٌصؾ حالته طوٌلة والرماح فهو أجود من البحرفالممدوح ٌعطٌه الجواري والخٌل ال   

مشتؽل بجٌشه والبحر فً  ،زواتهوالمسلمون فً فرح والروم فً خوؾ من غ ،بعد الحرب

وقد أسهم التوزٌع الموسٌقً فً البٌتٌن فً االنتباه واستمالة المتلقً  ألنه أجود منه، ،خجل

. لسماعه 

:وٌقول فً موضع آخر        
3

   

عُك بَك تَك رْك مُك وَك  ا ٌد طَك صْك مُك  مْك  ُك  ُك رْك أَك وَك        رُك ظِك تَك نْك مُك   ُك يْك وال َّر  رُك  ِك تَك عْك مُك  رُك  ْك الدَّر 

ٌعنً من ظفر الروم  ،ا فعلك ممالدهر معتذر إلً»:فً شرح هذا البٌت ٌقول الواحديو   

«...، والسٌؾ ٌنتظر كرتك علٌهم فٌشفٌك منهم وأرضهم لك منزل صٌفا وربٌعابؤصحابه
4
 .

ففً ( معتذر، منتظر، مرتبع)اإلٌقاع الذي تلذ لسماعه اآلذان ؛وما زاد جمال المعنى رونقا

:هقول وفً ،ماالمعنى قوة وجفهً تزٌد ال ،السم الفاعل نؽمة موسٌقٌة خاصةتوظٌؾ الشاعر 
5
 

                        لِك  ُك يُك  مْك لَك وَك   ِك رُك تْك يُك  مْك لَك  لَك وْك ال َك  لُك ـا ِك وال َك           ِك تِك دَّر ـشِك لِك  لْك ـعَك  ْك يَك  مْك لَك  لَك عْك ال ِك  لُك اعِك ال َك 

لِك  ْك الطِّر  َك  رُك  ْك الظُك  ارَك صَك  َك  ارِك  َك النَّر  اَك وْك  َك         ُك تُك اجَك جَك عَك  تْك الَك  َك  دْك  َك  شَك يْك الجَك   ُك اعِك البَك وَك 

:ع آخروٌقول فً موض 
6
 

                                ْك لَك  عَك   ٌد طِك نْك مَك  ودِك لجُك لِك  انَك  َك  وْك لَك             َك  ْك ارِك  َك ا يُك مَك  ودِك الجَك  بَك ا ِك وصَك 

 ْك لَك  َك  َك  مٌد  َك  ْك مَك  لِك وْك لهَك لِك  انَك  َك  وْك لَك               ُك رُك تّك  ال يُك  لِك وْك الهَك  بَك ا ِك رَك وَك 

:وقوله
7
 

                                  
  634واحدي، شرح دٌوان المتنبً ص ال 1
 . 337، ص الدٌوان 2
 . 315، ص الدٌوان 3
 . 542شرح دٌوان المتنبً ، ص : الواحدي  4
 . 275الدٌوان، ص  5
 . 250نفسه، ص  6
. 250، صنفسه 7
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 بُك ا ِك وَك  َك                         ْك لَك  َك شَك   ِك  ِك عْك بَك  نْك عَك  يلِك مِك الجَك   ُك عْك بَك          الَك  َك  يلُك مِك ال َك  لُك اصِك الوَك  عُك اطِك ال َك 

ة  لَك صِك تَّر مُك  تُك ابَك ِك الهِك  نٌد اعِك ـــوطَك              ُك رُك جُك شْك تَك  ا ُك مَك والرِّر 

:"سٌؾ الدولة"فً مدح  الشاعر قولومن جمالٌة التوزٌع الموسٌقً، : اسم المفعول 3-3
1
 

رْك ُك تَك  اوِك لُكوبُك جَك طْك ا المَك هَك ا أَكيُّر نِكلْك    فَكيَك تَك هُك تُكرْك َك ِك      مْك مْك مّك ومُك يَك رُك حْك ا المَك هَك يُّر ا أَك َك يَك                            وَك

يَك  نَك ال ُك ا أَكجْك وَك ا ِك بَك انِك صَك سَك هُك تَك رْك رِك ْك   بْك تَك يَك     جْك انِك  َك عَك الشُك جَك ا أَكشْك وَك عَك رَك ِك جْك فْك هُك تَك قْك  ارِك

األمر والنداء واسم فنبلحظ توازنا موسٌقٌا مقسما على شطري البٌت بٌن اسم المفعول وفعل    

وهذا ما ( صاحبه تجترئ ، فارقه تفرق)و( مه ترزق، ٌمّ جواره تمتنع)جواب الشرط التفضٌل و

                          .ٌجذب الآلذان لبلستماع، والنفس لئلقناع

: بنية التلرار  -3-4

جاجٌا فهو ٌعرض الخطاب عرضا ح ،عنصرا بالػ األهمٌة فً الحجاج ٌشكل التكرار      

، ومن طرابؾ العرض ذاك األثر رة المقصود إٌصالها والتؤثٌر بهاإلبراز شدة حضور الفك

الحكاٌات الدابرة كثرة إٌراد  Tyteca et (Perelman )"بٌرلمان وتٌتكا"كما ٌقول  ،الحجاجً

ٌلفت االنتباه فهذا من شؤنه أن  ،، وإن تعارضت هذه الحكاٌات وتضاربتحول موضوع واحد

، كما تتمثل قوة التراكم الحجاجٌة فً كثرة اإلشارات إلى الدقابق والرقابق ة الموضوعإلى أهمً

تسم بها موضوعنا فً ذهن المتعلقة بذلك الموضوع تكثٌؾ لحالة الحضور التً نرٌد أن ي

فكلما كان الموضوع مخصوصا كان أبعث على االنفعال ،، وإلحداث االنفعال أٌضاالسامعٌن
2
.  

حٌث ٌوفر التكرار طاقة  ،توظٌفا للتكرار فً ثناٌا قصابده "المتنبً"فً شعر  وها نحن نجد    

كما أن  .اإلذعانوتساعد على إقناعه أو حمله على  ،مضافة إلى الحجج فتإثر على المتلقً

، فتكرار اللفظة ذاتها ذهن المتلقً بعد تبلٌؽه وإفهامه التكرار ٌفٌد التؤكٌد وترسٌخ الفكرة فً

:كقول المتنبً ،من أسالٌب اإلقناع عد أسلوباأكثر من مرة ي
3
  

ا دَك يَّر   وعَك  َّر  َك   وَك مَّر  َك  نْك مَك لِك  يدٌد عِك وُك            ُك يدُك عِك  تَك نْك ي أَك ال ِك  يدُك اللِك   َك ا لَك ييًال نِك  َك 

له فً  اره وتفخٌمفٌصفه بها إشادة بذك (العٌد)بالعٌد وٌكرر لفظ " سٌؾ الدولة"فهو ٌهنا 

. القلوب واألسماع

                                  
 . 348ص  نفسه، 1
نموذجا ، مكتبة اآلداب القاهرة  ٌنظر إبراهٌم عبد المنعم إبراهٌم ، ببلؼة الحجاج فً الشعر العربً ، شعر ابن الرومً 2

 . 103-102م، ص 2007الطبعة األولى، 
 . 372الدٌوان، ص  3
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:وٌقول
1
 

                                اا دَك وْك ـ َك  ةٍح يرَك نِك مُك   ِك مْك شَك بِك   َك           ـمْك الشَّر  تِك رَك ا  َك مَك لَّر  ُك   َك مْك لشَّر ا  ُك  َك  ْك تَك 

                                    اا يَك  ِك  لِك ـ ُك ي بِك رِك  ْك يَك  ااٌد ـيَك  ِك لَك             ـيِك  ِك  دُك ـجْك ي المَك ال ِك   َك ـبَك وْك  َك  نَّر  ِك 

اا بَك ال ُك  ا ِك  َك يِك ابْك  نْك مِك  رٌد يْك  َك   ِك  ْك نَّر ـ   الـ      ا ُك  َك يِك بْك اوَك   ٌد بَك لْك مَك  دُك لْك ا الجِك مَك نَّر  ِك 

ل جمال وٌوظؾ التكرار الذي ٌلح فٌه على أن الجما ،شٌديخفالشاعر ٌمدح كافور اإل    

. الضٌاء، الشمس، ابٌضاض، لتضفً على المعنى قوة حجاجٌة"وٌركز على  ؛الروح والنفس

: بطرٌقة تقنع المتلقً وتستمٌله ٌقول  ٌإكد الشاعر للمتلقً توبته االعتذاروفً 
2
          

ا بَك ا ِك تَك  ااَك جَك  نْك مَك  وِك  ْك المَك  لَّر  ُك  بَك نْك ا ال َّر  َك مَك            ُك نَّر  ِك  َك  بِك نْك  َّر ال لّك ي  ُك بِك نْك  ِك  انَك  َك  نْك  ِك وَك 

"ٌماك" عر ٌعزي سٌؾ الدولة بعبده وقال الشا
3
 :

وبِك لُك ـ ُك ا وَك  َك رَّر  َك  ونٍح يُك عُك   بِك  َك بَك              َك   أَك  َك بَك  مَّر  ُك   ِك رْك األَك  لَك  ْك أَك  رَّر  َك  نْك مَك وَك 

ي يبِك بِك  َك  يبُك بِك ي  َك بِك لْك    َك لَك  ِك  يبٌد بِك  َك            ُك ـبَك ـيبِك  َك  ينُك  ِك دَّر ـال انَك  َك  نْك  ِك ي وَك نِّر  ِك وَك 

ة واأللم ثم عاود ذكر كلمة قوتؤكٌد للحر ،عًتدعٌم النفس التفجُّ من أجل " بكى" فكرر لفظه     

. ، فزاد فً الحجاج قوة وإقناعاهكد محبته للمرثً وصدق شعوره نحوحبٌب لٌإ

:وٌقول فً موضع آخر
4
 

مِك الَك ال َّر  يلِك لِك البَك  نْك ـمِك  يرٌد  ِك  َك وَك      ي    ِك وَك التَّر  اعِك جَك الشُّر  نَك مِك  يرٌد  ِك  َك ـ َك 

توقاه الشجاع وحفظ نفسه منه فذلك منه كثٌر، والبلٌػ »وفً شرح هذا البٌت ٌقول الواحدي    

«هأن ٌسلم علٌه فذلك ؼاٌة ببلؼٌت إن أمكنه
5
  .لٌلح على الكثرة" كثٌر" فكرر لفظة  

:ٌقول المتنبً
6
 

 ُك مَك ادِك  َك  تُك وْك المَك وَك  تَك وْك المَك  ونَك مُك ظِك عْك تَك  ْك يَك وَك             ُك ونَك دُك  رُك  ْك الدَّر وَك  رَك  ْك الدَّر  ونَك رُك بِك  ْك تَك  ْك يَك وَك 

ألمور رهن أعظم ا ، فهو ٌمدح المتلقً ألنّ تفٌد التعظٌم" الدهر والموت"فتكرار لفظتً    

ر كبٌر األمر هم ٌعدون الده»فً شرح هذا البٌت  "الواحدي"، ٌقول ح وطوع لهإشارة الممدو

ه طوع له وٌستعظمون الموت ألنه ألنّ  ،بحوادث الخٌر والشر والدهر دونه عظٌم الشؤن إلتٌانه

                                  
 . 447نفسه،  ص 1 
 . 335، ص الدٌوان 2
 . 322، ص نفسه 3
 . 262، صنفسه 4
 . 461شرح الدٌوان المتنبً ص  5
 .  260الدٌوان، ص  6
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«ٌطٌعه فً أعدابه هالموت خادمه ألنّ وأعظم حادث 
1
عن قٌمة التكرار  وهذا ما ٌكشؾ ،

. اإلقناعٌة

:لهجاءكما ٌقول فً ا
2
 

 ٍح لُك  ُك  الَك وَك   ٍح لْك  َك  الَك بِك  اشَك عَك  اشَك عَك  وْك أَك              ٍح  َك أَك  الَك وَك  دٍح  ْك  َك  الَك بِك  اتَك مَك  اتَك مَك  نْك  َك 

. هجو أو حٌاته فزادت فً قوة هجابهتفٌد عدم أهمٌة وفاة الم" مات، عاش"تكرار لفظتً ؾ   

:لػغْ يَن اسحق بن كَن "فً هجاء  وٌقول
3
 

  ي ًال مِك جَك   َك يْك ولَك           ُك نُك وصُك يَك  َك   ُك  ُك رْك عِك  ي ًال مِك جَك   َك يْك ولَك 
ي َك مِك جَك  ونَك  ُك يَك  نْك أَك

وكذلك ال ٌحسن أن ٌكون عرضه مثله جمٌبل  ،رضه لٌس جمٌبل حتى ٌستحق الصٌانةفعِ   

. لبٌت ٌجعله ٌضطلع بدور حجاجً هامفؤسلوب التكرار فً هذا ا

"علً بن أحمد بن عامر األنطاكً" مادحا" المتنبً"كما ٌقول 
4
 :

  دُك  َك شْك تَك  تُك بْك جُك  الٍح بَك جِك  نْك مِك  مْك  َك وَك 
  دٌد ا ِك شَك  رٌد  ْك بَك وَك  الُك بَك جِك           ي الـنِك نَّر أَك

رُك  ْك ي البَك نِك نَّر أَك

 ................................           ............................

  َك  لٍح ـيْك لَك بِك  ا ُك ـنَك لْك صَك وَك  مٍح وْك يَك وَك 
رُك مْك  ُك  لٌد لَك  ُك   ِك  ِك رْك بُك  نْك مِك   ِك ـف ِك   أُك لَك ـعَك      ـا      مَك نَّر أَك

  َك  مٍح وْك ــيَك بِك  ا ُك نَك لْك صَك وَك  لِك ـيْك لَك وَك 
رُك  ْك  ُك  لٌد لَك  ُك   ِك ـنِك جْك دُك  نْك مِك   ِك نِك تْك   مَك لَك عَك       ا     مَك نَّر أَك

رُك  ْك  َك  ابِك  َك ال َّر  لِّر    ُك لَك عَك  ابٌد  َك  َك                    ِك ودِك جُك  لَك  ْك ـمِك   ُك ودُك جُك  اابًال  َك  َك  نْك  ِك وَك 

.......................                    .................... .............

رُك دْك صَك   ُك مَّر ّك َك  َك ا مَك لَك  بٌد لْك  َك ا  َك مَّر  َك و ولَك                 ِك بِك ـْك ل َك  اتُك مَك  ِك  بَك لْك ال َك  مُّر  ُك يَك  ت ًال ـ َك 

...... ...............................                ......................

 رُك دْك البَك وَك   ُك مْك الشَّر   َك الِك وَك  ْك ي أَك  ِك   َك ونَك دُك وَك         وَك ي النَّر  ِك  رِك دْك والبَك   ِك مْك الشَّر  ونَك دُك  ا َك نَك  ْك جِك  َك 

رُك شْك اللَك  نِك  ُك يَك  مْك لَك  ااِك المَك  دَك رْك بَك  تَك نْك  ُك  وْك لَك وَك           ُك ـونَك دُك  شَك ـيْك عَك  الَك  ااِك ـالمَك  دُك رْك بَك   َك نَّر أَك  َك 

 ،انسجاما فً السبك التكرار فً أكثر من بٌت فؤضفى علٌهاففً هذه القصٌدة وظؾ الشاعر    

 ذلك أنّ  ،ل فً اإللحاح على المعنى وتؤكٌدهجاجٌة تتمثوقوة ح ،وترابطا بٌن أجزاء النص

أقصى من السبك اللفظً والحبك المعنوي فً القصٌدة بؤسرها وتوفٌر »التكرار ٌحدث نوعا 

                                  
 458شرح دٌوان المتنبً، ص  1
 . 234الدٌوان، ص  2
 . 233 نفسه، ص 3

 . 191-190، ص نفسه4 



 بنٌة الحجاج وتقنٌاته فً شعر المتنبًــــــــــــــــــــ  الفصل األول
 

 73 

 –نقدٌة المعاصرة حول علم لؽة النصكما تذهب النظرٌة ال – درجات المعاٌٌر النصٌة فٌها

«بٌن األجزاء المكونة للنصلترابط بتوفٌر أقصى درجات التواصل والتتابع وا
1
.  

فتردٌد الشاعر للفظتً الجبال والبحر ترسخ فكرة افتخاره بنفسه فً العلو والجود فتترسخ      

لروابط الحجاجٌة ، كما نبلحظ تكرار االذي ٌدرك معانٌها وٌفهم مقاصدهافً ذهن المتلقً 

أجزابه وأكد الوحدة بٌن  نبً متناؼما وهذا ما ٌجعل الخطاب..( .، علىالواو، كؤنما، أننً)

ًّ األقسام  ه ٌإكد علىر المعنى لكن، كما قد كرر الشاعر شطرا بكامله لٌوهم المتلقً بؤنه ؼ

       ...(.ولٌل وصلناه بٌوم كؤنما) ،(وٌوم وصلناه بلٌل كؤنما)المعنى 

، برد البدر،الشمس و، ضمسحابا، القلب) فً القصٌدة نفسها ا أخرى ولقد كرر ألفاظ    

... لتدل على الجود، وعلو مكانة الممدوح، وحب الشاعر له.( .الماء

:   األساليب اإلنشائية -4

إذ تنبنً الحجة على أسلوب  ؛بٌة بدور بالػ األهمٌة فً الحجاجتضطلع األسالٌب اإلنشا     

، فاألسلوب اإلنشابً فعل كبلمً ال ٌنقل واقعا وال شابً حٌث تثٌر العواطؾ واألحاسٌسإن

تهدٌدا "سبب فعبل تؤثٌرٌا هاما فً الحجاج، قد ٌكون هذا الفعل بل ت ،ل الصدق أو الكذبٌحتم

فتجعل المتلقً ٌتمعن فً  ،خاصة إن تضمنت فعبل كبلمٌا ؼٌر مباشرا" أو خوفا، ألما، فرحا

: اإلنشابٌةالقول وٌحلله فً ذهنه لٌكشؾ عن قصد المحتج فٌقتنع بؤطروحته ومن األسالٌب 

 ،عند اإلجابة اه ٌجعل المتلقً ٌتخذ قرارً فإنّ  ،طرح الشاعر سإاالي عندماو: لالس ا 4-1   

، فإنه ٌولد لما كان الكبلم إثارة أو استدعاء له»: ن هنا تظهر قٌمة السإال الحجاجٌةوم

 ومن ثمة حجاجا فإذا بالكبلم والحجاج متصبلن على نحو عمٌق وإذا بالحجاجبالضرورة نقاشا 

«أنواع الخطابماثل فً كل نوع من 
2
ه إلى إعبلن رأٌه فالسإال وسٌلة إلثارة المتلقً ودفع .

شاء لٌستنتج المتلقً ما ، فتجعل المتكلم قابدا للخطاب ٌوجه خطابه كٌفما نحو قضٌة معٌنة

:ٌقول المتنبً مادحا سٌؾ الدولة .ٌرٌده هو
3
 

مُك ـ ِك الَك   ِك جْك وَك لْك لِك  امِك دَك  ْك   اإلِك لَك عَك  ا ُك  َك ـ َك            دمٌد  َك مُك   ِك تُك  ْك مُك دُّر ـا ال َك  مِك وْك يَك  لِّر ي  ُك  ِك  َك  أ

مُك ا ِك  َك البَك  و ِك يُك اللُّر  ي َك رِك  تْك  َك رَك عَك  دْك  َك وَك             ُك و َك  ُك   يَك تَّر  َك   ِك يْك ـاللَّر  ي َك رِك  رُك  ِك ـنْك يُك أَك 

                                  
 . 105إبراهٌم عبد المنعم إبراهٌم ، ببلؼة الحجاج فً الشعر العربً ، شعر ابن الرومً نموذجا، ص  1
 .  141الحجاج فً الشعر العربً القدٌم، ص : سامٌة الدرٌدي 2
 . 388الدٌوان، ص  3
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راضات المتكلم وتجعله ٌقر ففً هذا السإال قوة حجاجٌة تتمثل فً تسلٌم المتلقً بافت    

فكل  ؛متلقً ٌقر بشجاعة الممدوح وإقدامه وجبن أعدابهفالسإال فً البٌتٌن ٌجعل ال، بصحتها

. الذي لم ٌعرفها حتى جّر أذٌال الهزٌمة وأعباء الخٌبة "الدمستق"إال  الناس عرفوا شجاعته

:الشاعر وٌقول    
1
  

ة اللَك  ـيَك ـاعِك مَك لِك   ِكالمَك طَك َك أْكيَك        ا ِك لِك                              وال رَك اقِـك بِّر لِكلعَك                 ي الحُك

قَكد   مُكوعي وَك ي دُك دِّر رُك خَك لِك تْك جَك       أَكيُكنْك ابِك رَك لَك ِك سَك سْك هُك في مَك نْك       لِك مِك

لُك أ ر  فَكوْك َك د أَكوَّر لٍح جَك ـلَك  را ِك و      ُك    ــمْك نٍح عَك لُك حُك ْك وَّر
 ـلِك أَك

الشاعر إلى متى ٌطمع العاذل أن أسمع نصحه، والعاقل إذا وقع فً الحب لم ٌبق ٌتساءل      

، فٌجعل المتلقً ٌقر بصحة افتراض نفسه، ثم ٌقدم حججا على شدة حزنهي أمر له رأي ؾ

. الشاعر

:وٌقول فً اعتذاره لسٌؾ الدولة
2
  

يْك ِك  ا لِكسَك اتِكبَك  أَكال مَك مَك عَك وْك لَكةِك اليَك وْك ا          ا ـالدَك بَك ارِك ضَك يُكو َك مَك ض  السُك مْك
ر  أَك ا  الوَك فَكدَك

و تُك دُك رْك صَك قْكتُك أَكبْك تَك ا اشْك ا مَك الِكي  ِك َك نَك         نَكه ومَك تَك ـتَك بَكا ِك ها وَك ـا ُك ـائِك َك ال أَكشْك ا ـسَك بَك

وخاصة  ،فً شعر المتنبً وٌعنً بالسباسب الفلوات، كما تظهر النزعة الفلسفٌة التساإلٌة     

:"أبً شجاع فاتك"لـ هفً رثاء ، ٌقول مثبلفً الرثاء
3
  

امَك  تَّر لُكم   حَك مَك في الظُّر جْك ي النَّر ارِك نُك نُكسَك حْك را ُك عل   ُك      نَك ا سُك مُك ومَك  ٍّر والَك قَكدَك

واللٌل ال ٌسري على خؾِّ  ،إلى متى وهو فً حل وترحال ٌسري فً اللٌل فٌتساءل الشاعر    

. وال على قدم كالناس وال ٌتعبهم ،كاإلبل

السخرٌة خاصة فً الهجاء، مثل قول لبلستفهام الكبلمً ؼٌر المباشر  وقد ٌكون الفعل    

:المتنبً
4

   

رُك ِك يَك  ةِك الطُّر نْك أَكيَّر لَك َك  مِك ثْك لمُك      أْكتِكي مِك افور والجَك ا لَك اجِكمُك يَك حَك نَك المَك  أَكيْك

 من فنون اإلقناع، فكل قول له فعل إنجازي ٌنفنّ  األمر والنهي وٌعد أسلوبا :األمر والنهي 4-2

   Acte   perlocutionnaireتؤثٌري  وفعل Acte illocutionnaire أوستٌن"ٌسمٌه  كما

                                  
  .269، صالدٌوان 1

 .335، صنفسه2 
. 495، صنفسه 3
 .502نفسه، ص  4
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الخطاب إلى هدؾ واحد هو اإلقناع ، ومن أمثلة  نه ٌوجهأل ؛فٌكتسب القول بذلك قوة حجاجٌة

":سٌؾ الدولة"مادحا " المتنبً"ذلك ٌقول 
1
  

ا تُكنِكيلُك  مَّر دَّر ُك مِك عُك لِكيلِك      تَك َكنَّر وَك لِك ُك الجَك دَك َك أَكيُّرهاَك المَك يْك وَك  .رُك

 فالفعل الكبلمً هنا هو األمر، لكن الفعل اإلنجازي المقصود هو الطلب والدعاء فبل ٌعقل    

، وٌجعل بقاءه والمكوث فهو ٌدعوه للبقاء ألنه أقل منزلة بالنسبة له ؛أن ٌؤمر الشاعر الملك

. منه وعطاءً  كرما

:وٌقول فً موضع آخر   
2
  

وا رُك مُك بِكهِك واعْك ِك ا أَكتاَكلُك وا مَك نِكي        خُك ُك اجِك ـفَك نَّر الغَك ة في العَك لِك ـمَك

لُكم  مْك عاَكمُك لُك بَك جَك انَك أَكعْك وا       وَك ِكنْك لَك ودُك صَك في القَكابِكلِك  فَكعُك  ل  حِكمْك

من قبضة األعداء، فاستجاب له سٌؾ " أبا وابل" فالشاعر ٌشٌد بشجاعة الممدوح الذي أنقذ     

والفعل التؤثٌري هو  متمثبل فً الدعوة، ؼة األمر فً البٌتٌن فعلٌي إنجازيولصً الدولة،

بٌتٌن ٌقول ، ففً شرح الومن ثمة تبدو صلتها بالحجاج وثٌقة االستهزاء والسخرٌة،

الؽنم  وخذوه فإنّ  ،بهم ٌقول اعذروه فٌما أتاكم به من ضمان أبً وابل ٌستهزئ» :"الواحدي"

«جل وتؤخر لعله ال ٌصل إلٌكمأفٌما عجل لكم وما ت
3
 .

:المتنبً وفً الهجاء، ٌقول 
4
  

هُك  عَك صا مَك دَك  الَك والعَك بْك رِك العَك تَك شْك اليدُك       الَك تَك نَك ا ٌد مَك جَك َكنْك بيدَك ألَك          ِكنَّر العَك

ٌرٌد سوء أخبلق العبد وأنه ال ٌصلح إال على الضرب  فالفعل اإلنجازي هو النهً،     

:فً موضع آخر وٌقول .لذلك فإّن الفعل التؤثٌري هو السخرٌة واالستهزاء ؛هانةواإل
5
  

ادَك في َك مُكرادَك َك المِك لّك  َك   !رْك  ِك  رَك
أَك ـحلُكهُك النُّروارُك     وَك قَكدار يْك ُك تَك

سٌر لنصرة أخٌه، وٌدعو له أن ٌسقً هللا الموضع الذي ٌحله الممدوحه  نٌطلب مفهو      

فالفعل الكبلمً هو األمر، والفعل  وأن توافقه األقدار على ما ٌرٌده، ،حتى ٌنبت الزهر

تؤثٌري هو االحتجاج بؤّن الممدوح له من الشجاعة واإلقدام ما الفعل الو ،اإلنجازي هو الدعاء

. لبٌة دعوة أخٌهٌخول له االنتصار عند ت

                                  
. 263ص ،الدٌوان 1
 .271صنفسه،  2
 .477الواحدي ، شرح دٌوان المتنبً، ص 3
 .507الدٌوان، ص 4
 .277نفسه، ص 5
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وتوجٌه القصد مثلما  بالػ األهمٌة فً تحدٌد المعنى اً أثر للروابط الحجاجٌةوالمبلحظ أن      

فً  تناوله وهذا ما سن ،هو الشؤن فً أدوات النهً واألمر واالستفهام وسابر األسالٌب اإلنشابٌة

. الفصل الموالً

: األساليب المغالطية-5

إلى حاجة الخطٌب والشاعر كلٌهما إلى بعض الوسابل " جنًاحازم القرط"أشار       

إّنما ٌصٌر القول الكاذب مقنعا »ستدراجات فـالحجاجٌة اإلقناعٌة، ووسمها بالتموٌهات واال

واالستدراجات قد توجد  ،المقول لهات واستدراجات ترجع إلى القول أووموهما أّنه حق بتموٌه

باعتٌاد المخاطبات التً ٌحتاج فٌها إلى تقوٌة  فً كثٌر من الناس بالطبع والحنكة الحاصلة

«الظنون فً شًء ما
1
 .

فاألولى تكون فً ما ٌرجع إلى األقوال والثانٌة  ،وقد مٌز بٌن التموٌهات واالستدراجات     

المتكلم لهٌبة من ٌقبل قواه أو باستمالة المخاطب واستلطافه له بتزكٌته وتقرٌضه  إتكون بتهً»

عند الحكم، وكبلم  حتى ٌصٌر بذلك كبلمه مقبوال ؛نفسه وإحراجه على خصمهأو بإطبابه إٌاه ل

«خصمه ؼٌر مقبول
2
امع بؤنها صادقة وتلهٌه عند فالتموٌهات تبنى على مقدمات توهم الس ،

. تفقده لموضع الكذب فتنشؽل نفسه باإلبداعات الببلؼٌة

ا ٌقوله وصحة ما ٌصوره، بصدق مفالشاعر قد ٌستعمل أسالٌب لمخادعة المتلقً وإٌهامه    

.  بطرٌقة ٌجعل الحق فً صورة الباطل والباطل فً صورة الحق

أسلوب شابع عند الشعراء وسبٌبل ٌطرقونها فً شتى المواضٌع والمناسبات »والمؽالطة     

ومرّد ذلك فً رأٌنا إلى كون الشعر عدوال عن المؤلوؾ وخروجا عن المعتاد من الكبلم بما 

«دٌل للنظرة إلى الكونٌعنٌه ذلك من تب
3
فٌعتمد الشاعر على األسالٌب المؽالطٌة كتقنٌة  ،

. حجاجٌة تساعده على بلوغ مقصده و التؤثٌر على مخاطبه وحمله على اإلذعان

فإنه  ؛وتعتبر األسالٌب المؽالطٌة أعلى رتب الببلؼة، والشاعر باعتماده على المؽالطة      

م المتلقً بؤمور كثٌرة لكن بلطؾ حرصا منه على جمال ٌتجنب اإلٌؽال فً التعقٌد، فهو ٌوه

القول وحسنه، فٌكون مبدعا فً قوله مقنعا برأٌه، وهذه المؽالطات المستعملة ما هً فً 

. حمله على اإلذعان يالحقٌقة إال حجج ترمً إلى اإلٌقاع بالمتلقً واستدراجه، وبالتال

                                  
 .63منهاج البلؽاء وسراج األدباء، ص 1
. 64منهاج البلؽاء وسراج األدباء،ص:حازم القرطاجنً 2
 .129سامٌة الدرٌدي ، الحجاج فً الشعر العربً القدٌم، ص 3
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:ٌقول المتنبً  
1
  

لَك  خْك قَكـامي بِك َكرْك ِك نَك نَك اليَكهودِك وماَك مُك يْك ي ِك بَك سِك ـامِك المَك
قَك مُك ةٍح  ِكال     لَك

ـةٌد أَكضـاةُك دِكالصٌد  ـةٌد فاضَك مَك تْك        ألَك مَك لَك اوود أحْك ا دَك دَك ها يَك جَك  نَكسْك

، ثم "علٌه السبلم"، وٌشبه نفسه بالنبً عٌسى ( نخلة)فٌصور الشاعر ؼربته فً قرٌة بعلبك    

. "علٌه السبلم" دالواسعة، وٌشبهها بدرع النبً داوٌنتقل إلى وصؾ الدرع 

:كما ٌقول كذلك     
2
  

ها دَك نْك اوود عِك جَك دَك وا ٍح نَكسْك دَك ِك      قَكوا ٍح مَك نْك رَك جِك الخَك نَكسْك تْك لَك عَك
قَك ا وَك .  ِك َك

كما تخرق نسج  ،إذا وقعت فً درع األبطال خرقتها فالشاعر ٌصؾ تلك القواتل النوافذ بؤّنها

هذا اللقب بٌاء حتى قٌل بؤّنه سمً ٌشبه نفسه باألنب "المتنبً"وما ٌبلحظ على شعر . العنكبوت

لهذا السبب
3
 .

:ٌقول" باالقتباس"وهذا ما ٌسمى  ،كما ٌستعٌر الشاعر من قوة القصص القرآنً    
4
 

هَكا  ُك    لَك ارَك دَك ةٍح تَك ا فِكي أُكمَّر مُكودْك    أَكنَك الِك ٍح في ثَك صَك يبٌد لَك رِك . غَك

قوة وتؤثٌرا، حٌث تتمثل لٌضفً على خطابه  "علٌه السبلم" "صالح"يبفهو ٌشبه نفسه بالن     

وٌشٌع فٌه من القوة ما  ،ٌلون ذلك التركٌب ما حوله»وظٌفة االقتباس الحجاجٌة فً أّن الشاعر

 لٌجعل المقتبس منصهرا تمام االنصهار فً نسٌج الشعر ...ٌرفد طاقة وٌوجه المتلقً إلى ؼاٌته

«تؤثٌر المرجو حاصبلومبلبما تمام المبلءمة لبنٌته الصوتٌة حتى ٌكون الفعل تاما، وال
5
 .

:"محمد بن إسحاق التنوخً"فً رثاء " المتنبً"ٌقول      
6
 

بُك قَكبْك  سَك تُك أَكحْك نْك نَك َك  لَك ماَك لُك فْك الِكبَك في التُك ـأنّك ّك ال َك          في الثّكر  دَك لُك ـوَك ور   رابِك تَك

تُك  مُكلُك  َك  نْك لَك نَك ماَك لُك شِك بْك جالِك تَك         أَكنْك أرَك     َك ـعْك دي الرِّر وَك  عل  أَكيْك ضْك   رُك سيرَك

وا بِكه ولـ َك  جُك لْكفَكـهُك  ُك رَك ـا ٍح خَك عَك َك           ل بَك مَك دُك َّر الطُّر ـصَك وْك ورُك اتُك مُكوس  يَك

فجعل المرثً كوكبا وجببل مبالؽة ًفً الوصؾ، محاوال  تصوٌر مقدار األلم والحزن الذي      

فن أصاب أهله، الذٌن أصابتهم الصعقة وهً ذهاب العقل والؽشٌة، فٌصور لنا مرأى ذهابهم لد

                                  
 .20الدٌوان، ص 1
 .346، صنفسه 2
 .4شرح دٌوان أبً الطٌب المتنبً، ص: ٌنظر مصطفى سبٌتً 3
 .22ص ،نفسه 4
. 118الحجاج فً الشعر العربً القدٌم، ص: سامٌة الدرٌدي 5
. 71ص،: الدٌوان 6
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ٌوم هّد الجبل، وهذا  علٌه السبلم"موسى"فقٌدهم، بتفجع وتؤلم، فٌشبه الحادثة بما جرى للنبً 

. التمثٌل واالقتباس أسهم فً تقوٌة الحجاج فكان أبلػ وأوقع فً النفوس

:وفً القصٌدة نفسها ٌقول الشاعر  
1
  

ااُك لَك لَك َك  نَك اتِك ـلَك الثَّر يَك دِّر حَك طَك           ِك   ـ ُك بِكرَك ا انْك شُك لَكمَّر نْك ورُك ـوَك  فَكلَك َكنَّره مَك

مَك  َك َك  يَك رْك نَك مَك يسَك  بْك ا عِك مَك رَك شَكلْك          رّك ُك ولَك َكنَّر ا َك بُكورُك ولَك نَّر عَك هُك المقْك صُك

، "علٌه السبلم" بن مرٌماهو رجل من بنً إسرابٌل، وهو الذي أحٌاه هللا لعٌسى  "عازر"و    

ل حمٌدة، فكؤّنه حً بٌنهم لم فصور الشاعر صفات المٌت والثناء علٌه بما فٌه من مزاٌا وخصا

قرن  حٌن ،فؤضفى علٌها طابعا حجاجٌا خاصا ،الناس مازالوا ٌذكرون خصاله ألنّ  ؛ٌمت

. اء المٌت وبتشبٌهه لعازريالخصال بإح

"محمد بن زرٌق الطرطوسً"ٌمدح  "المتنبً"وقال  
2
 :

أْكيَك لَك    لَك رَك مَك نِك أَكعْك يْك و القَكرنَك انَك  ُك ا  لَكماَك أَكتَك           ُك ـوْك لَك نَك شُكمُكوسَك رْك اتِك صِك لُكمَك الظُك

فَكهُك  يْك رَك سَك ا َك أْك َك عَك ادَك َك رَك انَك صَك مَك مَك            أَكوْك لَك وْك يا عيس                     ـفي يَك عْك ةٍح ألَك لَك رَك عْك

انَك لُك  لَك يَكميـجُّر البَك ْك أَكوْك لَك ثْك شَك           ِك  ـنِك رِك مِك ا َك فيهِك موس   َّر حتَّر  جـماَك انْك

يرانِك  َك أوْك  َك  اَك جَك ـانَك للنِّر تَك فَك َك عُك          ِك   ـينِك بِك وْك دْك الَكمُك ــبِّر ا انَك العَك وسَك جُك ونَك مَك

ذو ) الثبلثة األولى وظؾ الشاعر ثبلث قصص مقتبسة من القرآن الكرٌم ففً األبٌات    

وجعل  (ٌوم انشق البحر علٌه السبلم" موسى"، قصة علٌه السبلم" عٌسى"القرنٌن، قصة 

فجعل الممدوح على سبٌل المبالؽة ( النار) مشبه بهالممدوح فً البٌت الرابع أعلى درجة من ال

أفضل الناس جمٌعا، وهذا ما ٌساعده على بلوغ ؼاٌته وهً إقناع المتلقً بؤنه أحسن الشعراء 

:وقال ٌمدح عضد الدولةالمدح فٌنال رضا الممدوح وهداٌاه ، فً 
3
 

ارَك فيها ةٍح لوْك سَك بُك جِكنَّر انُك لَكسار ب              مَك َكعِك مَك لَكيْك انِك سُك مَك تُكرجُك

وال ٌعرؾ الفتى العربً لؽة تلك  ،قد جعل الشاعر الناس كالجنة  لشجاعتهم فً الحربؾ     

جزءا من الذاكرة الجماعٌة والثقافٌة »وتشكل هذه التعابٌر الجاهزة التً اعتمدها الشاعر. الببلد

                                  
 .72ص ،نفسه 1
 .59ص نفسه، 2
. 541ص ،الدٌوان 3
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ى مصدر المحبب أو الفرق بٌن هذه التعابٌر الجاهزة واألمثال أنها ال تعود إل المشتركة على أنّ 

«لها فؽدت معروفة مفهومةبل إنها تعابٌر تواتر استعما ؛حادثة معٌنة
1
.          

ب، وعض األصابع تعبٌرا ومن أمثلة هذه التعابٌر الجاهزة حرق الناب داللة على الؽض     

اشر وما تسمٌها الببلؼة معنى كبلمٌا ؼٌر مبSearle  "سٌرل"ا ٌه، وهً ما ٌسمعن الندم

:"المتنبً"ٌقول ، كناٌةبال
2

   

  لَك  ْك مِك  نَّر أَك وَك         وا  دُك  ِك  ُك  دْك  َك  ا َك النَّر  نَّر أَك  تُك مْك  َّر وَك تَك  الَك وَك 
. ودُك جُك وْك مَك  ااِك  َك يْك ي البَك بِك أَك

حه ٌكنٌه بؤبً المسك ، ولقد كان فً مدأبً البٌضاء سخرٌة منه ألنه أسودب "كافور"فكنى   

:لسواده ٌقول
3
 

ا يَك جِك ارَك  تَك نْك ي  ُك ال ِك  مُك وْك ا اليَك  َك وَك   ِك يْك لَك  ِك         ا  ًال ا ِك تَك  تَك نْك  ُك  يال ِك   ُك جْك ا الوَك  َك   ِك  ْك ا المِك بَك أَك 

:الشاعر وٌقول
4
      

. ودِك  ُك اليَّر  لِك جْك عِك بِك  نَّر أَك بَك عْك تَك  الَك وَك               ينَك  ِك اشِك ال َك  نَك مِك  نَّر عَك مَك  ْك تَك  الَك  َك 

الذي  وٌقصد بالكاشح الذي ٌضمر العداوة وأراد بعجل الٌهود الخرافات تشبٌها بالعجل     

بالخرافات التً ٌضمرها األعداء  عدم المباالةفٌدعو المتلقً إلى ؛ ٌسكنه النار فً أٌام هارون

. المعنى قٌمة حجاجٌة بالؽة األثر فؤكسب

:   تقنيات الحجاج في شعر المتنبي :ثالثا         

ٌبدأ  وقد ،إن مجال الحجاج هو النسبً المحتمل فبل ٌكون النقاش إال فً موضع الشك      

بل هً  ؛المحتج بمقدمات متفق علٌها ولكنها لٌست بالضرورة صادقة لتقضً إلى نتابج ملزمة

. مبدبً اتفاقمحل ممكنة الوقوع لذلك ٌمكن للشاعر أن ٌنطلق من وقابع مواضع تشكل 

فضابل ذلك     لٌها الشعراء فً مقام المدح أربعومن المعانً المتفق علٌها التً ٌعتمد ع      

لما كانت فضابل الناس من حٌث هم ناس ال من طرٌق ما هم مشتركون فٌه مع سابر  أنه»

فً ذلك إنما هً العقل والشجاعة والعدل والعفة  االتفاقالحٌوان على ما علٌه أهل األلباب مع 

                                  
 . 117الحجاج فً الشعر العربً القدٌم، ص : سامٌة الدرٌدي 1
 . 507ص  ،ٌوانالد 2
 .443ص ،نفسه 3
.  54ص  ،نفسه 4
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«ؼٌرها مخطبابمصٌبا والمادح كان القاصد ٌمدح الرجال بهذه األربع الخصال 
1
حٌث ٌجمع  .

  .لى توفر هذه القٌم والخصال فً الممدوحاتفاقهم ع العرب

، فإذا اعتمد علٌها الشاعر كان من الؽلو االعتدالي تناول هذه القٌم والفضابل البد من وؾ      

وهذا ما ٌفرض على المحتج حسن  ،ففً كل قٌمة درجات ،ولٌس حقٌقة مطلقة ،والمبالؽة

  .نسجماناؼما ومتجانسا وماختٌار المقدمات حتى ٌكون الخطاب مت

والحجج  ،والحجج المإسسة لبنٌة الواقع ،الحجج شبه المنطقٌة: وهناك ثبلثة أنماط للحجج     

                             :رج تحت كل نوع مجموعة من األقساموٌند ،المبنٌنة للواقع

:  الحجج شبه المنطقية / 1

هنة ملزمة ر، فإذا كانت البلزمةمألنها ؼٌر  ؛بكونها مشابهة للمنطقٌةهذه الحجج  تتصؾ     

، ٌقول عٌفةدرجات قد تكون قوٌة أو ض اأما فً الحجاج فٌكون ذ ،فهً صاببة أو خاطبة

إنها حجج تدعً قدرا محددا من الٌقٌن من جهة »: عن هذه الحجج" Perelman "رلمانيب"

من ٌخضعها إلى  ومع ذلك فإنّ  ،أنها تبدو شبٌهة باالستدالالت الشكلٌة المنطقٌة أو الرٌاضٌة

«بٌن هذه الحجج والبراهٌن الشكلٌةالتحلٌل ٌنتبه فً وقت قصٌر إلى االختبلفات 
2
وهذا ٌعنً  ،

وتتراكم  ،كالتطابق أو التعدٌة أو التناقض ؛أن الحجج شبه المنطقٌة تستند إلى مبدأ منطقً

. لتصبح شبٌهة باالستدالل المنطقً الحجج الموافقة لتقوٌتها

 

: المنطقية التي تعتمد عل  البن  المنطقية الحجج شبه 1-1  

: التناق  وعدم التناسب  1-1-1

، حٌث ٌلجؤ إلى الدفاع عن أطروحته مبٌنا ج بقضٌة فٌإكدها ثم ٌؤتً بنقٌضهاقد ٌؤتً المحت     

أن ٌتفق مع ٌمكن  كؤن ٌإكد المتنبً فً عتابه لسٌؾ الدولة أنه ال ؛أنها تتعارض مع أخرى

:ٌقول، فبل ٌجوز أن تجتمع صفة الحكم والخصم فً شخص واحد الظلمبل ٌتصل ب ؛العدل
3
  

مُك  َك وال َك  مُك صْك اللَك  تَك نْك أَك وَك  امُك صَك اللِك  ي َك  ِك             تيلَك امَك عَك ي مُك  ِك  الَك  ِك  ا ِك النَّر  لَك دَك عْك ا أَك يَك 

كم فً فهو الخصم والح ؛قد اتخذ موقفا مناقضا "سٌؾ الدولة"إذ ٌستؽرب الشاعر أن ٌكون     

. ذا لٌس من العدلوه ،آن واحد

                                  
  .66نقد الشعر ص : قدامة بن جعفر  1
 . 191الحجاج فً الشعر العربً القدٌم ، ص : سامٌة الدرٌدي  2
 . 332الدٌوان، ص  3
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، ثم هم باالبتعاد عن الكذب وتجنبهءناومن أمثلة التناقض فً اللؽة الٌومٌة أن ٌنصح اآلباء أب   

ٌنكر اجتماع  وهذا ما نبلحظه مع المتنبً أٌضا؛ حٌث، وهذا األمر ؼٌر متفق، ٌؤمرونهم به

:فة الحب واللوم فً شخص واحد ٌقولص
1
  

  بُّر  ِك أُك  نْك مَك  وَك  َك 
 ِك ا ِك  َك بَك وَك   ِك نِك  ْك  ُك وبِك   ِك ا بِك مَك  َك  َك          وَك ي الهَك  ِك   َك نَّر يَك صِك عْك ألَك

 وَك   ُك ـُك بّك  ِك أُك أَك 
  نْك مِك  يهِك  ِك  ةَك مَك الَك المَك  نَّر  ِك        ؟   ةًال ـمَك الَك مَك   ِك ـي ِك  بُّر  ِك أُك

 ِك ا ِك دَك عْك أَك

، وقد تظهر حجة التناقض بشكل  فصفة اللوم تكون للعدو ال للحبٌب، وهذه حجة التناقض     

:"المتنبً"ضادات كؤن ٌقول بٌن المت جلً فً الطباق
2
  

ولُك  ُك تَك ا وَك  َك ابِك رَك  ْك تِك   ا ْك لَك عَك  و ُك رُك تَك             ةٍح يبَك رِك  َك  لِّر  ُك ي بِك تِك أْك يَك   ُك نَّر  ِك لَك وَك 

. فمن األمر الؽرٌب أن ٌعجب به وٌخٌفه فً آن واحد 

: التماثل والحد في الحجاج  1-1-2

 لمصطلحلٌد وضبط المفهوم تحد، فتكون الحجة فً تحدٌدات متنوعة للكلمة نفسهاٌكون قد     

المرتبطة بعبلقة ما توجد فً حال تفاعل دابم لٌس [ أو المصطلحات]األلفاظ »، ذلك أن نفسه

، خرى التً ٌمكن أن ترتبط باألولىفقط مع مجموعة من األلفاظ من نفس اللؽة أو اللؽات األ

وهذه التفاعبلت  ،دات الممكنة األخرى لنفس المصطلحولكن ٌمكن أن ترتبط مع مجموع التحدي

«جه العموم لكً ٌكون الحجاج فعاالبل إنها أساسٌة على و ؛ال ٌمكن إلؽاإها
3
وٌمكن أن  .

فهذا التحدٌد ٌفتقد  ؛(الدنٌا هً الدنٌا)أو ( ماللمال هو الا)التحدٌد عبارة دورٌة كؤن نقول ٌكون 

انً ٌحٌل إلى معنا فمعنى الث ،لكن ٌفهم معناه حتى وإن تكرر اللفظ ،إلى حجة منطقٌة صارمة

. ظ األولآخر ؼٌر اللؾ

:ول المتنبً معبرا عن حزنه الدفٌنٌق     
4
 

. يبِك  ِك  َك  رَك يْك  َك  نِك  ْك الجَك  يِّر دِك نَك  بَّر رُك وَك              ُك ونُك  ُك   جُك دَّر نَك تَك   َك يْك لَك  يبٍح  ِك  َك  بَّر رُك  َك 

فقد ٌبدي اإلنسان عكس  ؛(فً الظاهر)ولٌس فً العٌن القلب  فهو ٌحتج على أن الحزن فً   

:، وٌقول كذلكما ٌضمر
5
 

دِك  َك للجَك  و ِك الرُّر  اعُك دَك وَك  اعُك دَك ا الوَك  َك  َك          دِك مِك ال َك   ِك امِك الوَك  اعُك دَك وَك  اعُك دَك ا الوَك ا َك مَك 

                                  
 . 350ص  ،نفسه 1
 .356ص ،نفسه 2
 .  378االستعارة فً محطات ٌونانٌة عربٌة وؼربٌة ، ص : محمد الولً  3
 . 324ص  ،ٌوانالد 4

 . 224ص ، نفسه5 
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بل األمر  ؛بفحس ففً وداعه لسٌؾ الدولة ٌإكد له أنه ال ٌودعه مثل وداع المحب الحزٌن   

. وأشد فكؤنه ٌحتضر أمرّ 

 : تبادلية الحجة القائمة عل  الع قة ال 1-1-3

إسناد للحكم ذاته إلى »ها ألنّ  ؛جة شبه منطقٌةح Réciprocitéتعتبر المبادلة والتبادل     

النتهٌنا إلى فروق أمرٌن ندعً أنهما متماثبلن والحال أننا لو أخضعناهما إلى الدراسة الدقٌقة 

«عدٌدة
1
مثل  ،نيمتطابقجعلهما فً ،ٌماثل الشاعر بٌن شٌبٌن وهما متباعدان فً الحقٌقةفقد  ،

:قول المتنبً
2
 

نُك  ُك ي ال ُّر  ِك تَك شْك تَك  ا الَك مَك بِك  ا ُك يَك ي الرِّر رِك جْك تَك          ُك  ُك رِك دْك يُك  اُك رْك المَك   نّك مَك تَك ا يَك مَك  لُّر ا  ُك مَك 

وبٌن الرٌاح التً  ،ٌهفسحب الحكم نفسه بٌن نوابب الدهر التً تعٌق اإلنسان فً تحقٌق أمان

. تعٌق السفن

 

 

 

:  عتمد عل  الع قات الرياضية الحجج شبه المنطقية التي ت 1-2

   Argument de transitivitéمن الحجج التً تعتمد على العبلقات الرٌاضٌة حجة التعدٌة   

خاصٌة صورٌة لبعض العبلقات التً تسمح باالنتقال من »وهً : حجة التعدية  1-2-1

هناك  بؤنّ  ،نتاجاإلثبات بؤن نفس العبلقة التً توجد بٌن طرفً أ و ب وبٌن ب و ج إلى االست

«نفس العبلقة بٌن طرفً أ و ج
3
وٌمكن أن نمثل لها ببٌت  ،وتقوم حجة التعدٌة على القٌاس،  

:فٌقول" ٌماك"وهو ٌعزي سٌؾ الدولة بعبده  ،ر المتنبًعمن ش
4
 

ي يبِك بِك  َك  يبُك بِك ي  َك بِك لْك    َك لَك  ِك  يبٌد بِك  َك           ُك يبَك بِك  َك  ينُك  ِك الدَّر  انَك  َك  نْك  ِك ي وَك نِّر  ِك وَك 

: لقول بطرٌقة شبه منطقٌة فهو ٌستعمل القٌاس ٌقولالتعدٌة شكل البرهان لتثبٌت افقد أخذت 

. المرثً حبٌب سٌؾ الدولة            

                     .سٌؾ الدولة حبٌب المتنبً           

                                  
 . 201، ص العربً القدٌم الحجاج فً الشعر: سامٌة الدرٌدي  1
 . 472الدٌوان، ص  2
 . 379االستعارة فً محطات ٌونانٌة عربٌة وؼربٌة، ص : محمد الولً  3
 . 322الدٌوان، ص  4
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.         سٌؾ الدولة حبٌب المتنبًحبٌب : إذن     

     Argument de division تقسيم اللل  ل  أج ائه الملونة له 1-2-2

 ؛وهً حجة شبه منطقٌة ،بحجة التقسٌم لتقسٌم الكل إلى أجزاءوتسمى هذه الحجة كذلك      

، وتسمى هذه الحجة بالبرهان بالحدٌن  ٌعبر دابما عن الكل بصفة مطلقةالجزء ال ألنّ 

Dilemme) )،  رلمانيب"وهو كما ٌعرفه" Perelman « شكل من أشكال الحجج ٌتناول

على األولى أو الثانٌة نصل إلى الفكرة نفسها أو  االختٌارلٌستنتج أنه سواء وقع  ؛رضٌتٌنؾ

وإما ألنهما  ،فإما ألنهما تقودان إلى النتٌجة ذاتها: ذاته وذلك ألحد األسباب التالٌة الموقؾ

 دة نتقٌدمع قاع االتفاقتقودان إلى نتٌجتٌن لهما نفس القٌمة أو ألنهما ٌقودان للحالتٌن إلى عدم 

«بها
1
 ومثال ذلك قول ،ٌرتبط كل جزء من األجزاء بقضٌة تتعلق بالكل من أجل اإلقناع .

:المتنبً فً رثاء أخت سٌؾ الدولة
2
 

  رَك يْك  َك  تَك نْك ا بِك يَك   ٍح أَك  رَك يْك  َك  تَك  ْك ا أُك يَك 
. بِك  َك النَّر   ِك رَك شْك أَك  نْك ا عَك مَك  ِك بِك  ةًال ايَك نَك  ِك              بٍح أَك

 .شرؾ نسبها ة، مإكدا على حجةيي مدح أهل المرثهو ٌعمم حكم األجزاء على الكل ؾؾ   

:وٌقول الشاعر فً موضع آخر
3
 

دي  جْك لُّر ومَك دُك دَك ٍح  يَك نِكي خِكنْك بَك
4

انِك           مَك يمٍح يَك رِك لَّر لَك نّك ّك لُك
لَك  أَك عَك

حٌث قام الشاعر بتعمٌم حكم الجزء على الكل؛ فشرؾ الشاعر ٌدل على أّن كل كرٌم ٌمنً     

. األصل

:   L'argumentation par inclusion االشتمالاللل أو حجة  دماج الج ا في  1-2-3

ٌصدق على الكل ٌصدق على  فما»وهذا النوع من الحجج ٌسمى كذلك بحجة التضمن 

«األجزاء
5
. ذلك تكون قٌمة الكل أهم من الجزءل ؛ 

وأكثر ما » ،ٌمكن أن تكون موضع نقاش ،والكل ٌشتمل أجزاء وهذه الحجج شبه منطقٌة     

بشمولٌة  باالحتجاجحٌث ٌؽري الشاعر النفس  ؛ذا النوع من الحجاج فً المراثًهٌجري 

                                  
 . 209سامٌة الدرٌدي، الحجاج فً الشعر العربً القدٌم، ص  1
 . 433 الدٌوان ص 2

 .33، صالدٌوان 3 
 .قبٌلة من مضر: بنو خندؾ  4
 . 380االستعارة فً محطات ٌونانٌة عربٌة وؼربٌة، ص : محمد الولً  5
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ا الكل ٌصح علٌه ما ٌصح على ، فالمنٌة مصٌر الكل وما المرثً إال جزء من هذمصٌبة الموت

«الكل
1
:قول المتنبًومثال ذلك  

2
 

. بٍح جَك لَك  نْك مِك  تَك  َك  ْك أَك  مْك  َك وَك  تَك بْك صَك أَك  نْك مَك بِك          دٍح دَك عَك  نْك مِك  تَك يْك نَك  ْك أَك  مْك  َك  تُك وْك ا مَك يَك  تَك رْك دَك  َك 

مة أن فمن الحك ،تفٌد التكثٌر" كم"و ،دولة إال واحدة من عدد ال ٌحصىفما أخت سٌؾ ال   

فالموت ٌؤتً  ؛، فمعنى شمولٌة الموت حجة من أجل التعقلتصبر النفس على هذا المصاب

. من قبضتها المإبنةعلى الجمٌع ولن تفلت 

    L'argumentation par le probable مالاالحتالحجج القائمة عل   1-2-4

هً أفكار متضمنة فً حساب المحتمل النسبً و ،هً حجج شبه منطقٌة حتماالتواال       

:ٌقول المتنبً ،بل فً أؼلب الحاالت محتمبل ؛فلٌس هناك أمر مطلق
3
 

. اارَك  َك النَّر  تَك نْك  ُك وَك  مَك الَك وا الظَّر انُك  َك لَك            مْك  ِك رِك  ْك دَك  نْك مِك  ا ُك النَّر   َك لِك  ُك  وْك لَك  َك 

. االحتمالفٌحتج الشاعر بؤفضلٌة الممدوح على ؼٌره بحجة 

 :الحجج الم سسة عل  بنية الواقل -2

بل  ؛تقوم هذه الحجج على عبلقات تربط بٌن األشٌاء والعالم، وهذه العبلقات لٌست منطقٌة     

جج العبلقات هً عبلقة تفسٌر وتوضٌح للوقابع واألحداث، وتندرج ضمن هذه الفبة من الح

الكنابٌة والمجازٌة المرسلة
4
فعندما ٌقوم المتكلم بتفسٌر أحداث الواقع وتوضٌحها تبدو أكثر ؛  

: ثٌر فً المتلقً، ومن الحجج المإسسة على بنٌة الواقعأإقناعا وٌكون خطابه أقدر على الت

حٌل إلى عبلقة ت التً وهً مجموعة من النتابج :تداوليةالحجة السببية والحجة ال:التتابل-2-1

فً مدح  "المتنبً"قول ي ،سببٌة من خبلل أحداث متتابعة، وٌمكننا التمثٌل على الحجة السببٌة

:"سٌؾ الدولة"
5
  

ا  دّك وَّر عَك ا تَك رِك ِك مَك هْك رِك اٍح في دَك لِّر امْك ا           لِكلُك دَك عنُك في العِك لَكةِك الطَّر وْك يْك ِك الدَّر ةُك سّك ادّك وعّك

هُك بِك ِك  نْك ا َك عَك جَك بَك اإلِكرْك سي بِكمَك             دِّر ِك وأَكنْك يُكلْك ِك مْك ا ـويِك ُك دَك عَك اديهِك أَكسْك ويهِك أَكعَك نْك ا تَك

فْك َك و رَّر نَك رَّر ُك ضَك بَّر مُكريدٍح ضَك ادٍح  ِك           ُك  ــرُك   دَك ـا  َك مَك   وَك دَك  ْك أَك َك  شَك يْك الجَك   ِك يْك لَك وهَك

اعَك  رِك ِك  َك سَك عْك بِكرٍح لَكمْك يَك لْك تَك يْك         ةًال   ـومُكسْك أَك  سَك هَّر ـ ُك في لَك ِّر ـ َك ـرَك ا ـ ِك فَكتَكشَك دَك

                                  
 . 211الحجاج فً الشعر العربً القدٌم، ص : سامٌة الدرٌدي 1
 . 344الدٌوان، ص  2
 . 366ص  ،نفسه 3
 .385ٌة وؼربٌة،صٌنظر، محمد الولً، االستعارة فً محطات ٌونانٌة عرب 4
  .370الدٌوان، ص 5
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هً  ؛فقد احتج المتنبً لشجاعة الممدوح وانتصاره بحجة بناها على ترابط تتابعً سببً     

حادٌث ومن عادته كذلك تكذٌب األ ،فمن عادة الممدوح االنتصار على العدو؛ العادة أو التعود

لكنه قدمه إلى  ،قابد الجٌش إلٌه لٌحاربه والظفر بالنصر رؼم ما ٌنوٌه له عدوه، فربّ  ،الكاذبة

 ،فالسبب الربٌس لنتٌجة االنتصار هو التعود ،وكل كافر رآه فآمن خوفا منه ،ٌؾ الدولة هدٌةس

أما النتابج التً تحٌل إلى هذا السبب هً النصر إما بالطعن فً األعداء أو باستسبلمهم 

. وإٌمانهم بعد كفرهم خوفا من الممدوح

؛ أمر ما، وتكون خاصة فً الرثاء فإنها تظهر عند التشكٌك فً صحة تداوليةالحجة الأما      

ٌقول . على مفهوم الفقدان وفداحة المصابوترتكز  ،عمٌقة على النفسحٌث تكون نتٌجة الخبر 

الشاعر فً رثاء أخت سٌؾ الدولة
1
 :

رَك أَكبٍح     يْك تَك خَك ا بِكنْك  ٍح يَك
رَك أَك يْك تَك خَك ا أُكخْك بِك         يَك رَك ِك النَّرسَك نْك أَكشْك ا عَك مَك ةًال بِكهِك ايَك نَك لِك

   ِك رَك دْك  َك  لُّر جِك أُك 
بِك               ةًال نَك بَّر  َك مُك  يْك ــمَّر  َك تُك  نْك أَك رَك ا ِك لِكلْكعَك مَّر فْك ِك فَكقَكدْك سَك نْك تَكصِك مَك وَك

بِك رَك الطَّر  ةِك  َك بْك ا في  َك مَك و ُك   ُك عَك مْك دَك وَك                ُك  َك طِك نْك مَك  ونُك  ُك  ْك المَك  بُك رِك الطَّر   ُك لِك مْك ال يَك 

بِك جَك لَك  نْك مِك  تَّر  َك  ْك أَك  مْك  َك وَك  تَك بْك صَك أَك  نْك مَك بِك            دٍح دَك عَك  نْك مِك  تَك يْك نَك  ْك أَك  مْك  َك  تُك وْك ا مَك يَك  تَك رْك دَك  َك 

  تَك بْك  ِك صَك  مْك و َك 
بِك  ِك تَك  مْك ولَك  لْك  َك بْك يَك  مْك لَك  َك  تَك لْك أَك  َك  مْك و َك             ةٍح ـلَك ا َك نَك ا في مُك ا َك  َك أَك

ففً بكابه على الفقٌدة ٌقوم الشاعر مصٌبة خبر الوفاة عن طرٌق نتابجها األلٌمة، وتكاد      

ثم ٌلون ..( ؼدرت ٌا موت كم أفنٌت من عدد) قوله تكون هذه النتابج شاملة تهم كل الناس فً

حٌث ٌعتمد  ؛للممدوح فً حروبه الشاعر الموت بمظهر جدٌد فرٌد من نوعه، فقد كان صدٌقا

، ثم ٌبٌن قلبه كنه ؼدره حٌن سلبه أعز الناس إلىعلٌه فً إفناء أعدابه وإسكات ضجٌجهم، ول

:الشاعر مقدار ألمه وحزنه، فٌقول
2
 

ا رَك يَكتْك أَكرَك  العِك لِك مُك ْك نُكعِك يلَك اللَّريْك وِك لَكبِك          َك طَك انِك في حَك يَك لُك فَكتَك  الفِكتْك يْك َك لَكيْك فَكلَك

نُّر أَكنَّر  ُك  ظُك هِك ـيَك لْكتَك رَك مُك يْك ي غَك ادِك سَك ِك          بٍح   ـ َك نْك رَك مُك يْك فُكونِكي غَك لَك جُك مْك أَكنَّر دَك بٍح وَك

بِك دَك األَك وَك  ادِك صَّر ال ُك و دِك جْك المَك  ةِك مَك رْك  ُك لِك            ةٍح ـيَك اعِك رَك مُك  تْك انَك  َك  نْك مَك  ةَك مَك رْك  ُك   وَك لَك بَك 

                                  
 .433، صنفسه 1
  .434ص ،الدٌوان 2
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 ،بحججه أن ٌبطل التشكٌك فً قوة ألمه إذ ٌحاول الشاعر ؛وهنا تظهر الحجة البراؼماتٌة   

وحزنه لموت الفقٌدة حتى وإن كانت تبعد بٌنه وبٌن ممدوحه األمٌال، ثم ٌإكد الشاعر نتابج 

". وحرمة"قسموعامل ال ،"بلى"الحدث السلبٌة من هم وأرق وكآبة بواسطة الرابط الحجاجً

وٌكون األثر الفعلً الذي ٌبتؽٌه الشاعر هو الحمل على اإلذعان والتسلٌم باألمر الواقع، إذ 

:ٌقول
1
  

رْك أُك  نَك  َك  ْك يا أَك َك  رِك  ُك بْك فلَك          القُكلوبِك بِكها ولَك الصَّر بِك  وقُكلْك لِكصاحِكبِكهِك يا أَكنْك حُك . ال َك ُك

زر قلب سٌف الدولة  أحسن الصبر ٌا»الشاعر إقناع المتلقً بالتزام الصبر فٌقول ٌحاول      

وقل لصاحب هذا القلب ٌا أنفع السحب أي ٌا  ،الذي هو أولى القلوب بمودتها والجزع علٌها

«أعمها نفعا على غٌر أذى وال سأم
2

. وبالتالً ٌظهر لنا األثر الفعلً الذي ٌرٌده الشاعر،  

 

 

: حجة التب ير، حجة االتجا ، حجة التجاو : الغائية-2-2

ٌقال بؤن الؽاٌة تبرر الوسٌلة، ومن هنا تكون قٌمة الشًء فً الؽاٌة التً ٌرمً إلٌها، وكل       

 .O " "ولـأوليفي روب"وسٌلة أو سلوك ٌنهجه اإلنسان تعتبر ؼاٌته حجة لتصرفاته، ٌقول 

Reboul" «العلم بدور أساسً فً األحداث اإلنسانٌة منها التً ٌستبعدها" الؽابٌة" تضطلع 

ن قٌمة الشًء تتصل بالؽاٌة أن تشتق حججا كثٌرة تإسس كلها على الفكرة القابلة بنستطٌع أ

«التً ٌكون لها وسٌلة، حججا لم تعد تعبٌرا عن قولنا بسبب كذا وإنما من أجل كذا
3
 .

:كثٌرا ما حاول المتنبً تبرٌر سلوكاته ٌقولو
4
 

ودِك  ُك نْك اللُك  ةَك نَك ابْك  الَك  َك  امَك   ُك بُك رْك شُك            امٌد رَك  َك  ااِك مَك الدِّر  نَك مِك  اٍح يْك شَك  لُّر  ُك 

ي يدِك لِك ي وتَك  ِك ارِك طَك وَك  الٍح  َك  َك  نْك مِك         ي   ِك  ْك نَك   َك ينَك يْك عَك   لِك دًال ا  ِك يهَك نِك  ِك ا ْك  َك 

ي دِك و ُك شُك  ا ِك وَك    َك لَك ي عَك وعِك مُك دُك وَك         ي  ولِك  ُك نُك ي وَك لِّر  ِك ي وَك  ِك أْك رَك  بُك يْك شَك 

ودِك دُك صُك بِك  ةُك  َك الَك ي  َك ـِك نعْك رُك ـتَك  مْك لَك             الٍح ـصَك وِك ي بِك نِك تِك رْك رَك  َك  مٍح وْك يَك  يُّر أَك 

                                  
 .435نفسه، ص 1
 .464، ص2العرؾ الطٌب فً شرح دٌوان أبً الطٌب، ج: الٌازجً 2
 .221الحجاج فً الشعر العربً القدٌم، ص: سامٌة الدرٌدي 3
 .20الدٌوان، ص 4
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سبب سهره ودموعه ونحوله وهو الفراق والصدود، فكانت الوسٌلة التً الشاعر ٌبرر     

ال ٌهمه تضٌٌع ماله القدٌم أو وفالؽاٌة تبرر الوسٌلة  ،تساعده على النسٌان هً شرب الخمر

 وهذه الحجة التً وضعها الشاعر لٌبرر سبب تبذٌره للمال وتضٌٌعه له تسمى ،المستحدث

ر الشاعر كل تضحٌاته فً سبٌل ما إذ ٌسخّ ؛  Argument de gaspillageبحجة التبذٌر 

. لٌهإ ٌصبو

، برأي آخر "الؽاٌة تبرر الوسٌلة"ٌمكن للمتلقً أن ٌدحض رأي الشاعر المستند إلى مقولة      

مثلة فً وهو أن الؽاٌة النبٌلة تبررها الوسٌلة المشروعة، وإن كنا نوافق الشاعر على ؼاٌته المت

(. شرب الخمر)وسٌلته ؼٌر مشروعة النسٌان، إال أنّ 

فً محاولة المتكلم أن ٌتحاشى de direction   Argumentاالتجاه وتظهر أهمٌة حجة     

  "Olévier"أ ا في      " ٌقول ،وإنما للنتٌجة التً سٌترتب عنها ،لٌس لذاته حدوث أمر

Reboul "« ّألنه سٌكون  ؛أو جٌدمقبول فً ذاته أمر أنهإن اعترفنا بتى ورفض أمر ما ح إن

«لى ؼاٌة ال نرٌدهاإالوسٌلة التً تقودنا 
1
:نبً فً شعره حجة االتجاه ففً قولهوظؾ المت ،

2
 

ارٍح     ُك  تِكدَك رِك اقْك يْك تَك  بِكغَك
امُك  َك ا اللِّر  َك يْك لَك  ِك   اٍح جِك الَك  ةُك جَّر  ُك      لُّر حِكلْكمٍح أَك

رة كان عجزا، وهو ٌحتج بها اللئام، ٌسمون الحلم إذا لم ٌكن عن قد نّن أ»ومعنى هذا البٌت    

«عجزهم عن مكافأة العدو  حلما
3

فالحجة فً الدعوة الى الحلم واالقتدار والشدة هً حجة  ،

ن لم ٌصاحبها اقتدار وبؤس إولكنها ؛ ذلك أن صفة الحلم ال اعتراض علٌها فً ذاتها  ؛اتجاه

 ،ذاللحتقار واإللى االإذا ما ٌعرضه وه، حتج به اللبٌم لٌستر ضعفه وهوانهلٌست إال عجزا ي

فهو كمثل المٌت الذي ال ٌإلمه الجرح وال  ،ٌسهل علٌه ذلك والذلومن ٌتعود على الهوان 

:ع آخر فٌقولعن الحلم والتعقل فً موض "المتنبً"ٌتحدث ، وٌحس به
4
 

 نُك بْك ي جُك بِك  وَك  ُك ي وَك مِك لْك  ِك  بُك ا ِك صَك أُك  الَك وَك         مٌد رَك ي  َك بِك  وَك  ُك ي وَك مِك لْك  ِك  بُك ا ِك صَك ي أُك نِّر  ِك 

ى ما وٌتؤنّ  قلفهو ٌتع ،لقالتععلى صفة الحلم و" المتنبً"ففً حجة االتجاه هذه ال ٌعترض      

. ه ال ٌتعقلسب جبنا فإنّ ولكنه إذا حُت  ،كرما ذلك دام ٌعد

                                  
 221الحجاج فً الشعر العربً القدٌم، ص :سامٌة الدردي 1
 .164ص  ،الدٌوان 2
م، المجلد الثانً، 2007-ه1428شرح دٌوان المتنبً،دار الكتب العلمٌة،بٌروت لبنان،الطبعة الثانٌة،: البرقوقً عبد الرحمن3

 .161الجزءالرابع، ص
 472ص  الدٌوان، 4
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وتتجه  Argument de dépassement زومن أنواع الحجج باعتبار الؽاٌة حجة التجاو      

ما دون أن إكد إمكانٌة السٌر دابما نحو نقطة أبعد فً اتجاه ت»ل فهً هذه الحجة نحو المستقب

«مطرد فً قٌمة ما نلمح للسٌر فً ذاك االتجاه حدا وذلك بفضل تزاٌد
1
ومعنى هذا أنه من  ،

واجهه، بل ٌتجاوزها لٌحقق أجل بلوغ ؼاٌة معٌنة ال ٌهتم صاحبها بالعوابق والعوارض التً ت

:"المتنبً"ٌقول ٌرٌد،  ما
2
 

 نُك دَك البَك   ُك و ِك ي رُك  ِك  بُك  َك صْك يَك  امَك ا دَك مَك         ٍح رِك تَك  ْك مُك  رَك يْك  َك  الَّر  ِك   َك رَك  ْك دَك   َك لْك تَك  الَك 

نِك  َك ال َك  تِك ا ِك ال َك   َك ـيْك لَك عَك  دُّر رَك يُك  الَك وَك          ِك بِك  تَك رْك رِك ِك ا  ُك مَك  ورَك رُك  ُك  يمُك دِك ا يُك مَك  َك 

، ٌقول م حٌاالدهر وال ٌكترث بها ما دا ٌتؤثر بمصابب الّ أفالشاعر ٌطلب من المتلقً       

فإنها تزول  ،ما دمت حٌا فبل تبال بالزمان وصروبه ونواببه»:فً شرح هذا البٌت "الواحدي"

فإّن  ،وال تبال بما ٌحدث لك الدهر ...وال تبقى والذي ال عوض منه إذا فات هو الروح فقط

«والحزن على الؽابب ال ٌرده علٌك ...ٌدوم فرح المفرح له ال
3
 .

:الحمى التً أصابته اصفاوكما ٌقول المتنبً  
4
 

ي امِك  َك تِك اعْك  مَّر ا  ُك مَك  َك  مْك مُك  ْك أَك  نْك  ِك وَك       ي  ارِك بَك طِك اصْك   َك رِك ا مَك مَك  َك   ْك رَك مْك أَك  نْك  ِك  َك 

صبره  فإن مرض فً بدنه فإنّ  من تجاوزها عن طرٌق الصبر، بدّ فمرحلة المرض ال    

. وعزمه لم ٌمرض

: حجة السلطة، حجة الشخص وأعماله: التعايش-2-3

 وتتمثل حجة الذات ،و الشخص بؤفعالهأتعاٌش هً عبلقة الذات بصفاتها حجة ال   

Argument de L’essence  ًتفسٌر حدث أو موقؾ ما أو التنبإ به انطبلقا من الذات  »ف

«التً ٌعبر عنها أو ٌجلٌها وٌوضحها
5
ففً قول المتنبً . 

6
 :

  نْك مِك 
مُك لَك الجَك وَك  ورُك ا ُك ا  َك يَك  مُك اجِك  َك المَك  نَك يْك أَك      مُك رَك ال َك   َك لَك  ْك ي مِك تِك أْك يَك   ِك رُك الطُّر  ةِك يَّر أَك

                                  
 .226الحجاج فً الشعر العربً القدٌم، ص: دي يسامٌة الدر 1
 .471ص الدٌوان ، 2
 .776لمتنبً، صشرح دٌوان ا 3
 .485الدٌوان ص 4
 .228سامٌة الدرٌدي، الحجاج فً الشعر العربً القدٌم ص 5
 .502ص الدٌوان ، 6
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 ؛الشاعر بخل كافور وهو ٌهجوه مفترضا ما كان ٌعرؾ به من قبل تولٌه الحكمأ فقد تنب    

الكرم ال  نّ أل ؛لذلك فهو ال ٌتوقع منه الكرم والجود ؛ ن صاحب كافور كان حجاماإحٌث ٌقال 

ٌستطٌع أن ٌصل إلٌه من بٌن المحاجم والجلم
1
 .

:عرٌقول الشا
2
 

 ِك  ِك الَك اللَك وِك   ِك لِك عْك ي  ِك  ِك  نْك  ُك يَك  مْك ا لَك  َك  ِك           ُك ا لَك  ًال رَك   شَك تَك ال َك   ِك جْك ي وَك  ِك  نُك  ْك ا ال ُك مَك وَك 

إذا لم تكن أفعال الفتى وأخالقه حسنة جمٌلة، فلٌس حسن وجهه شرفا »هٌرى الشاعر أنّ     

«له
3

بل فً  ؛واثقا من أن شرؾ الفتى ال ٌكمن فً جمال وجهه وحسنه فحسب حٌث ٌبدو ،

 ي فً األخبلق الفاضلة والخصال النبٌلة وسمو الخصال من سمو الذات، فقد بنىأجمال الروح 

. الشاعر حجته انطبلقا من حجة الذات

و أن قامت بفعل معٌن ثبات الشخصٌة بحٌث إ مبدأ»وتقوم حجة الشخص وأعماله على      

«دفؤلنها عرفت بخصال معلومة منذ زمن بعً ،اتخذ موقفا محددا
4
وبذلك ٌمكن لنا االحتجاج  ،

 "المتنبً"وهذا ما فعله  ،ألمر ما اعتمادا على أن الشخص مسإول عن أعماله وأن أفعاله ثابتة

:، ٌقولا سبب نصرته ألخٌه ناصر الدولةررً عند مدحه لسٌؾ الدولة مب
5
 

لِك  ْك بُك  نْك مِك  نُك بْك جُك ال دُّر عَك يُك  ادُك وَك الجَّر  وَك  ُك وَك      نِك بْك جُك  نْك مِك  لَك  ْك البُك  دُّر عَك يُك  اعُك جَك الشُّر  وَك  ُك 

من الجبن وشجاعته ، فجوده ٌمنعه ثابته على الجود والشجاعة فالممدوح هكذا شخصٌته      

بن وهلعٌي من الفقر؛ فإن كان بخٌبلً  الشجاع ٌجب له أن ٌعلم أنّ  ألنّ » ؛تمنعه من البخل البُتخل جُت

ٌُتحبُّ للجواد أن ٌعلم أن ال بن بخلٌي بالنفس؛ ؾفهو ناقص الشجاعة؛ لحذره من اإلعدام؛ و ن لم إجُت

ًّ  .ٌك ذا شجاعة فهو ناقص الكرم؛ لبخله بذاته ؛فهذا الممدوح قد تب بنٌي ن أو ن له أن البخل جُت

م ع وكرُت بن بُتخلٌي؛ فلم ٌرض إحدى الخطتٌن دون صاحبتها؛ فشجُت «الجُت
6
وهً حجة تبلزمٌة  ،

:الشاعرقول ، ومن أمثلتها حتمٌة وهً تؤكٌد للترابط الوثٌق بٌن الشخص وأعماله
7
 

يِّرتٍح  ِكي َكمُك  رْك ٍح بِكمَك ا لِكجُك هِك        مَك لَكيْك انُك عَك وَك هُكلِك الهَك هُكنْك يَكسْك نْك يَك مَك

                                  
 .502ٌنظر هامش الدٌوان، ص 1
 .394الدٌوان، ص 2
 .46، ص3شرح دٌوان المتنبً، المجلد الثانً، ج: البرقوقً عبد الرحمن 3
 .224م، صسامٌة الدرٌدي، الحجاج فً الشعر العربً القدي 4
 .275الدٌوان، ص 5
 .93ابن سٌدة، شرح المشكل فً شعر المتنبً، مكتبة مشكاة اإلسبلمٌة، صعلً بن اسماعٌل  6
 .164ص الدٌوان، 7
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إذا كان اإلنسان هٌنا فً نفسه سهل علٌه احتمال الهوان »بمعنى ؛فمن ٌهن ٌسهل الهوان علٌه  

«كالمٌت الذي الٌتألم بالجراحة
1

بالهوان ألنّن اتصاف الذات  ؛وهذه حجة الشخص وأعماله 

. ، فهو مثل المٌترر سهولة احتماله للذلٌب

 كدهأوهذا ما  ،فإنه ٌعكس فً الحقٌقة حجاجٌن ؛وعندما ٌعتمد الحجاج على السلطة     

ومن ٌتلقى  ،األول ٌتساوى من ٌحتج»ففً الحجاج   Maurice Sachot"    ل س ش "

ول تربط بٌن المتكلم فً األ ،الحجاج فً المكانة وفً الثانً تقام عبلقة تراتبٌة بٌن اإلثنٌن

واستقبللٌة اآلخر وٌقدر قدرته على  ،والمتلقً عبلقة ثقة متبادلة وبالتحدٌد من ٌحاول اإلقناع

فمن ٌتلقى  ،وفً الثانً وعلى العكس من ذلك تربط بٌن اإلثنٌن عبلقة تبعٌة ،اكتشاؾ الحقٌقة

«ن ٌحترم ما ٌقوله باسم السلطةأالحجاج علٌه 
2
تعٌنه على  ملها المتكلمفالسلطة التً ٌستع ، 

. دعم رأٌه لتكمل حجاجه وتقوم بإثرابه

والرمز ٌعبر عن  ؛  Le symboleوهناك وجه من وجوه حجة السلطة وهً سلطة الرمز    

فقد ٌستعمل الشاعر أسماء أسطورٌة تواتر ذكرها بٌن الناس لخدمة  ؛الفرد إلى مجتمعه انتماء

"أجود من حاتم"حجة معٌنة كؤن ٌقال
3

"خلؾ من عرقوب، أ
4
عبد "فً مدح  "المتنبً"ٌقول  ،

":هللا بن خلكان
5
 

قِكلُكوا   لَكوْك عَك ا وَك اتِكمًال لُكوا حَك ثَّر مَك لِك        تَك ثَك ةَك المَك ايَك ِك ودِك غَك تَك فِكي الجُك نْك لَكلُك

لو نظروا بعٌن العقل لضربوا » فإن كان ٌضرب المثل فً الجود بحاتم، ٌرى الشاعر أنهم

«ألنك ؼاٌة فً الجود ؛المثل بك
6
:شاعر فً موضع آخرالٌقول و ،

7
 

  وٍّر جَك  ااِك  َك رْك  َك  نْك مِك  رُك صَك بْك أَك وَك 
ي مِك لْك ا عِك مَك ا ُك اوَك ا  َك ايَك نَك يْك عَك  تْك رَك ظَك   نَك تَك مَك       ي    نِك نَّر ألّك

 ...زرقاء الٌمامة أبصر من»فً المثل القابل  جلىتتوسلطة الرمز المستعملة فً هذا البٌت    

«تُتْبِصر الشًء من مسٌرة ثبلثة أٌام كانت
8
امرأة ٌضرب بها المثل فً حدة  "رقاءز"فـ،  

ى زرقاء وفضل نفسه علبل هذا المثل لٌثري حجته وٌدعم رأٌه؛  "المتنبً"استعمل  ،البصر

                                  
 .161، ص 4شرح دٌوان المتنبً،المجلد الثانً، ج: البرقوقً 1
 .235ص الحجاج فً الشعر العربً القدٌم،: سامٌة الدرٌدي 2
،  www.almeshkat.net/Booksمجمع األمثال، مكتبة مشكاة اإلسبلمٌة، الجزء األول، :أبو الفضل المٌدانً 3

. 279ص
. 388نفسه، ص 4
 .22الدٌوان، ص 5
. 39شرح دٌوان المتنبً ، ص: الواحدي 6
 .81الدٌوان، ص 7
. 169مجمع األمثال ، ص: أبو الفضل المٌدانً 8



 بنٌة الحجاج وتقنٌاته فً شعر المتنبًــــــــــــــــــــ  الفصل األول
 

 91 

فإذا رأٌت الشًء  ؛أي أنهما ال ٌسبقان علمً ؛فقال إذا نظرت عٌناي ساواهما علمً» الٌمامة

«ببصري علمته بقلبً
1
. 

 :الحجج المبنينة للواقل-3

فإن  ؛و متتابعةأالحجج المإسسة على بنٌة الواقع تكتفً بالربط بٌن وقابع متعاٌشة  إذا كانت    

و رمزٌا، أو زمانٌا أتستند إلى الجمع بٌن أحداث وأشٌاء مترابطة مكانٌا  الحجج المبنٌنة للواقع

.حٌث نستدل على شًء آخر ٌرتبط به
2
  

وٌكون فً الربط بٌن المتفقات  ؛من الحجج المبنٌنة للواقع وهو :illustrationالشاهد-3-1

و الخرافٌة المجازٌة أوٌمكن للفكرة الخٌالٌة  أما التشبٌه فهو مقارنة بٌن المتباٌنات ،فً الجنس

إنها فً حد ذاتها  ،عندما نجردها من سٌاقها التارٌخً واألصلً» إقناعٌة ن تضطلع بوظٌفةأ

نائها لكً تكتسب شرعٌة لى فا حٌنما تسلك فً شاهد ما تتغلب عقابلة لوصمة الكذب ولكنه

«ة بتحولها إلى البرهنة علٌه بأٌة طرٌقةجدٌد
3
 .

على »، إنه ٌعمل بجعل المعنوي فً شكل ملموس ،كٌدهاالشاهد على تقوٌة الحجة وتؤٌعمل     

نه فقط فً تكمن الؽاٌة م وتجسٌد الفكرة باستحضارها فً صورة شاخصة ال تحرٌك المخٌلة

«تقوٌة الفكرة وتؤكٌده حضورها فً الذهنفً  إنما تكمن أساسا ...تعوٌض المجرد بالملموس
4
. 

«الذهن
4
:ٌقول ٌجسد المتنبً لنا فكرة عدم الترحٌب بالشٌب فٌجعله ضٌفا ثقٌل الظل، .

5
 

 مِك مَك لِّر ال نَك مِك  الًال عْك  ِك   نٌد  َك  ْك أَك   ُك يِك ْك أل َّر           مٍح شِك تَك  ْك مُك  رَك يْك ي  َك  ِك أْك رَك بِك  مَّر لَك أَك   ُك يْك  َك 

مِك لَك الظُّر  نَك ي مِك نِك يْك ي عَك  ِك  دُك وَك  ْك أَك  تَك نْك ألَك            ُك لَك  ا َك يَك بَك  ا الَك ا ًال يَك بَك  تَك دْك عِك بَك  دْك عَك بْك  ِك 

مِك لُك ال ُك   َك الِك ي بَك بِك يْك وشَك  الًال  ْك طِك  ايَك وَك  َك         ي   تِك يَك  ِك  ْك تَك  بِك يْك الشَّر ي وَك تِك لَك اتِك  َك  بِّر  ُك بِك 

الشٌب ؼزا  نّ فقد ابتكر المتنبً عبلقة جدٌدة بٌن الشٌب والضٌؾ ؼٌر المرؼوب فٌه، أل      

فهو مازال فً رٌعان شبابه، ثم عقد مقارنة بٌن البٌاض والسواد  ؛وانهأؼٌر  رأسه فً

مل والتفاإل عند الناس أن البٌاض ٌدعو إلى األوعبلقتهما بالشٌب، فما هو متعارؾ علٌه 

بٌاض الشٌب فً نظر المتنبً ٌحزنه وٌدعوه إلى التشاإم،  نّ أوالسواد ٌدعو إلى التشاإم، ؼٌر 

                                  
 .177شرح دٌوان المتنبً،ص: الواحدي  1
 .399لولً، االستعارة فً محطات ٌونانٌة عربٌة وؼربٌة ،صمحمد ا ٌنظر 2
 . 93، ص17مفاهٌم ببلؼٌة، مجلة عبلمات، العدد: الولً  محمد 3
 .143إبراهٌم عبد المنعم إبراهٌم، ببلؼة الحجاج فً الشعر العربً شعر ابن الرومً نموذجا، ص 4
 .36الدٌوان، ص 5
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وإثارة المتلقً إلى هذه الصورة التً جسدت  ،ه المتنبً لتحرٌك المخٌلةوهذا الشاهد استعمل

. فكرته وأكدت دعواه

أن ٌكون له معرفة سابقة بالشاهد » وعند استعمال الشاهد ٌجب على المتكلم والمستمع   

«على تصوره بٌسر ودراٌة بوجود أثره فً مجال التداولوقدرة  ،المقصود
1
  2:ٌقول المتنبً، 

. الِك  َك اللَك  مِك دَك   ُك عْك بَك   َك  ْك المِك  نَّر  ِك  َك           مْك  ُك نْك مِك  تَك نْك أَك وَك  امَك اانَك   ِك  ُك تَك  نْك  ِك  َك 

ابتكر الشاعر هذا الربط بٌن وجود المسك فً دم الؽزال واحتمال وجود سٌؾ الدولة وسط     

هو إضفاء القبول »األنام، فؤضفى قبوال على هذه الفكرة بلجوبه إلى حدث احتمالً، فالشاهد

ما باللجوء إلى حدث قدٌم واقعً أو خرافً أو أسطوري أو منتم إلى التراث األدبً  على فكرة

«أو حدث صناعً احتمالً أو خٌالً
3
ممدوحه ٌفوق الناس  ادعى بؤنّ  "المتنبً"ففً مثال  .

أن المسك قد خرج عن »أو كؤنه أصل بنفسه محتجا لدعواه بـ ،مكانة حتى كؤنه لٌس من جنسهم

 إذ ال ٌوجد فً الدم شًء من أوصافه الشرٌفة ،حتى ال ٌعد فً جنسهصفة الدم وحقٌقته، 

الخاصة بوجه من الوجوه ال ما قل وال ما كثر وال فً المسك شًء من األوصاؾ التً كان لها 

«الدم ألبتة
4
 .

 5:فقال ،فً رثاء والدة سٌؾ الدولة كما ابتكر المتنبً عبلقة جدٌدة بٌن العفة وماء المزن،    

صَك  . الِك  َك المَك  ةُك  َك ادِك صَك  رِّر ال ِك  ومُك تُك  َك          يهِك  ِك  نِك  ْك المُك  ااِك مَك  َك  انٌد حَك

. فقد ربط الشاعر بٌن نقاء العرض وماء المزن فً الطهارة والنقاء

خبلفا للشاهد الذي ٌإسس  ،ٌكمن دور المثال فً توضٌح الفكرة وتقوٌتها :المثال 3-2 

:القاعدة، ٌقول المتنبً
6
      

  نْك مِك  انَك  َك  وْك ولَك               انِك ـ َك لِك  لِّر  ُك بِك  ومٌد ـمُك  ْك مَك   َك وُّر دُك عَك 
انِك رَك مَك ال َك   َك ا ِك دَك عْك أَك

   ُك مِك تَك لْك تِك أَك 
انِك يَك بَك  و َك  ُك و وُك أَك  يلٍح لِك دَك  امَك ـيَك  ِك              تْك أَك ي رَك ال ِّر  دَك عْك بَك  ااَك دَك عْك األَك

  اةٍح يَك  َك  رِك دْك  َك ي بِك لِك تَك بْك يَك              رَك دْك ـاللَك   َك ي لَك وِك نْك يَك  نْك مَك  لَّر  ُك  تْك أَك رَك 
انِك مَك  َك  رِك دْك  َك بِك  وْك أَك

انِك بَك  ِك طَك صْك يَك  تِك الَّر   اللِك لَك ا عَك انَك  َك وَك             ُك  َّر  َك   ُك يْك ال َّر   َك ارَك  َك  يبٍح بِك شَك  مِك عْك  َك بِك 

                                  
 .111م الكبلم، صفً أصول الحوار وتجدٌد عل: طه عبد الرحمن 1
 .268الدٌوان، ص 2
 .401االستعارة فً محطات ٌونانٌة عربٌة وؼربٌة، ص: محمد الولً  3
 .93أسرار الببلؼة، ص: الجرجانً 4
 .267الدٌوان، ص 5
 .475، صنفسه 6
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فقد عداء تبحث عن دلٌل وحجة، كانت األ فإن "عدوك مذموم بكل لسان"فالفكرة المقصودة      

وهذا ما  بالموت،ى وقتله فمن ٌنوي الؽدر لممدوحه ٌبتل( شبٌب)عدوه ( كافور) هزم الممدوح

ألنها تعتبر  ؛تقل عن قوة الشاهد ٌجعل هذه الفكرة العامة مثاال توضٌحٌا وقوتها اإلقناعٌة ال

. عند الناس صادقة، فٌتؤثرون بها ومن ثمة ٌقتنعون

 ؛باعتباره مسلمة تختزل التجارب اإلنسانٌة ؛على المثل -فً حجاجه -الشاعر ٌعتمدوقد      

ثٌر فً لك أقدر على اإلقناع والفعل والتؤخاصة، وبنٌنة الواقع فٌكون بذهم فً تؤسٌس قاعدة لٌس

طروحة معلومة تقدم أو أتقوٌة درجة التصدٌق بقاعدة أو فكرة »والهدؾ من المثل هو ،المتلقً

«ما ٌوضح القول العام وٌقوي حضوره فً الذهن
1
 مثال إلبراز المعنىفالعرب تضرب األ ،

مور وحقابقها، كما تستعملها لدحض آراء الخصم اٌا األوإماطة اللثام عن خؾ هوتوضٌح

  .وإقناعه

:وقد وظؾ المتنبً القدوة حٌنما قال وهً من الحجج التً تبنٌن الواقع، :القدوة-3-3
2
 

الِك بَك جِك لْك لِك   َك رِك ـبْك ل صَك  ِك ـمِك بِك   َك ـيْك  َك وَك           رٍح بْك صَك بِك  دْك جِك نْك تَك ا ْك  ةِك لَك وْك الدَّر   َك يْك  َك أَك 

. الِك جَك ال ِّر  بِك رْك في ال َك  تِك وْك المَك   َك وْك  َك وَك         ي ِّر ـعَك التَّر   َك اـالنَّر  مُك لّكًال عَك تُك  تَك نْك وأَك 

ن ٌحتذى بها، فالذي ٌطلب منه الصبر ة التً ٌجب أٌحتج الشاعر باستعمال القدوة الحسن    

ي كانت مرة له ومرة ض الحروب التوس الصبر والتعزي، وٌخكان نفسه قدوة لؽٌره ٌعلم النا

. و بالصبر الجمٌل لفقدان والدتهولى له أن ٌتحلى هعلٌه، فاأل

 ،عملٌة تجرٌبٌة منشّدة إلى عملٌة بناء الواقع خاصة»وهً تقنٌة حجاجٌة إنها :المقارنة 3-4

بل قد تكون مبتدعة ال أساس  ؛وأن المقارنة حٌن تعقد بٌن طرفٌن ال تكون بالضرورة واقعٌة

«لها إال سٌاق النص وخٌال المحتج
3
:فً قولهتماما مثلما فعل المتنبً  

4
 

ي امِك  َك  ُك   ِك ِك  ِك رِك  ْك مَك  رَك عْك شِك  بَك  َّر  َك لَك           ا صًال  ْك شَك  يَّر لَك  ِك  انُك مَك ال َّر   َك رَك بَك  وْك لَك 

ؼاٌة الشاعر،  نفقد رتب الشاعر طرفً المقارنة وداللة تقدٌم طرؾ وتؤخٌر آخر، تنم ع      

فوق فقد بنى هذه المقارنة التً جوهرها فخري محتجا بها على شجاعته وشدة بؤسه، فهو ي

:الزمان بؤسا وقدرة، وعندما قال المتنبً
1
 

                                  
 .95ٌر، عندما نتواصل نؽٌر، صشعبد السبلم ع 1
 .268، صالدٌوان 2
 .248ي القدٌم، صالحجاج فً الشعر العرب: سامٌة الدرٌدي 3
 .51الدٌوان، ص 4
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.  ِك ا ِك مَك دِك ا بِك جًال رَّر  َك مُك  يلِك تِك ال َك  لَك  ْك مِك            ِك وعِك مُك دُك ا بِك جًال رَّر  َك مُك  يلَك تِك ال َك  نَّر  ِك ِك 

. لذلك نعتبر هذه المشابهة مقارنة ،ه نفس فالموضوع والشبٌه ٌنتمٌان إلى الجنس

ه ٌتؤلؾ فً بنٌته العمٌقة من أربعة تظهر تقنٌة التناسب الحجاجٌة فً كون  :التناسب-3-5

:ما قال المتنبًأطراؾ، فعند
2
  

. الِك  َك اللَك  مِك دَك   ُك عْك بَك   َك  ْك المِك  نَّر  ِك  َك              مْك  ُك نْك مِك  تَك نْك وأَك  امُك نَك األَك   ِك ِك  ُك تَك  نْك  ِك  َك 

ودم الؽزال والمسك من جهة  ،هناك أربعة أطراؾ وهً الممدوح والناس من جهة نجد     

فكذلك الممدوح هوالوحٌد بٌن  ؛ٌمثل عنصرا قلٌبل فً دم الؽزالأخرى، فإذا كان المسك 

تٌن وتتحقق كل عبلقة بٌن شٌبٌن منتمٌٌن إلى التؤلٌؾ بٌن عبلق»الناس، وشرط التناسب هو

«أي أن الموضوع والشبٌه ٌنتمٌان إلى جنسٌن مختلفٌن ؛جنس ؼٌر جنس الطرؾ المقابل
3
 .

:"المتنبً"ٌقول 
4 
 

امِك  َك الرِّر  بِك  َك ال َّر  نُك دِك عْك مَك  نْك  ِك ولَك            مْك  ُك نْك مِك  شِك يْك اللَك بِك  مْك يهِك  ِك  انَك ا أَك مَك وَك 
5
. 

والثانٌة بٌن الذهب  ،فً هذا البٌت تشابه بٌن عبلقتٌن األولى بٌن أبً الطٌب وقومه   

ٌقول كذلك .الختبلؾ الجنسٌن ٌعتبر تناسباو ،والرؼام
6
 :

 ودْك مُك ي  َك  ِك   ٍح الِك صَك  َك  بٌد يرِك  َك              ا  ُك  َك  َك ارَك دَك تَك  ةٍح مَّر ي أُك ا  ِك نَك أَك 

. ودِك  ُك اليَّر  نَك يْك بَك  ي ِك  ِك المَك  امِك  َك مُك  ُك           الَّر  ِك  ةَك لَك  ْك نَك   ِك رْك أَك ي بِك امِك  ُك ا مٌد مَك 

بؤهل  وفً البٌت الثانً عبلقته ،ول كعبلقة صالح بثمودفعبلقة الشاعر بقومه فً البٌت األ    

هً إذن عبلقة تناسب  ؛مصر كعبلقة المسٌح بالٌهود، وهذه المشابهة هً مشابهة عبلقتٌن

«الطرفٌن ٌنتمٌان إلى نفس الجنس اإلنسانً ٌجوز تؤوٌلهما باعتبارهما شاهدٌن ألنّ ال»كما
7
 .

كان الشعر قابما على التخٌٌل فإنه ٌسمح بوضع عبلقة  إذا :   Analogie التمثيل -3-5

األلفاظ  ذلك ألنّ ( التشبٌه أو االستعارة)تشابهٌة من أجل االحتجاج ألمر ما من خبلل التمثٌل 

 .تكتسب فً السٌاق التمثٌلً دالالت جدٌدة

                                                                                                           
 .350ص نفسه، 1
 .263ص ،الدٌوان 2
 .432 ٌونانٌة عربٌة وؼربٌة، فً محطات  االستعارة: محمد الولً  3
 .101الدٌوان، ص 4
 بمعنى التراب: الرؼام 5
 .22ص الدٌوان ، 6
 .433محمد الولً، االستعارة فً محطات ٌونانٌة عربٌة وؼربٌة، ص 7
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وٌعتبر عامبل أساسٌا فً عملٌة اإلبداع حٌث  ،والتمثٌل هو طرٌقة تقوم على عبلقة تشابهٌة   

ذلك بنقلها من لعمل على أن تكون الفكرة مقبولة، وٌنطلق من التجربة بهدؾ إفهام فكرة أو ا

:  مجال إلى مجال مؽاٌر ومن خصابصه

. استدعاء صور تحكً أحداثا من أجل نقل أفكار مرجعٌة ذات قٌمة رمزٌة-1

تقوم العبلقة فٌه على مماثلة تتحقق بٌن عناصره أو العبلقة بٌن المشبه والمشبه به ووجه -2

 .الشبه

.وٌفهم عن طرٌق تحرٌك الذهن، وحدود الواقع ،وٌتجاوز اللؽةإلبداع، ٌتجه نحو مخٌلة ا-3
1

 

لى طلبه بالفكرة وتحرٌك ٌنجلً لك بعد أن ٌحوجك إ»فهم المعنى الممثل فإنه  ومن أجل     

باإه أظهر، إطؾ كان امتناعه علٌك أكثر ولله والهمة فً طلبه، وما كان منه أ رالخاط

«اجه أشدجواحت
2
 ؛فباستعمال التمثٌل فً الخطاب تزٌد فً القوة الحجاجٌة للعبارة اللؽوٌة ،

ه الفكرة وٌتضح ل وحٌنها تنجلً ،بٌنهماٌجاد وجه الشبه إعلى المتلقً فٌإثر المتكلم فً نفسٌة 

. له المعنى

ذهان فتخدع األ ؛كمعادلة بسٌطة تتؽاضى عن اختبلؾ السٌاقات» تظهرالحجة التشبٌهٌة    

«بمظهرها الصارم، أو تنشط الخٌال بما تحمله من معلومات ملموسة
3
 .

 "بيرلمان"بطل أفقد  ؛أهم المقومات الحجاجٌة ومن هنا أصبحت المحسنات الببلؼٌة من    

Perelman)) ؛ضمن ببلؼة الحجاج وأدرج التشبٌه واالستعارة ،مفعول ببلؼة المحسنات 

ٌبدو حجاجً إذا كان استعماله وهو ٌإدي فً تؽٌٌر زاوٌة النظر  ومحسنا له»حٌث ٌرى أن 

ن لم ٌنتج عن الخطاب إذلك ؾوعلى العكس من  ،معتادا فً عبلقته بالحالة الجدٌدة المقترحة

 ،، أي باعتباره محسن أسلوبدراكه باعتباره زخرفةإن المحسن سٌتم إؾ ،استمالة المخاطب

«ذلك لتقصٌره عن أداء دور االقناعوٌإدي 
4
قوال الببلؼٌة تلعب دورا تحلٌلٌا ألن اإلهذا ؾ ؛ 

. حٌث تبرر أهدافه اإلقناعٌة داخل الحجاج

                                  
 .97/98عندما نتواصل نؽٌر،ص :ٌرسبلم عشٌنظر عبد ال 1
 .105أسرار الببلؼة، ص :الجرجانً 2
 .29ص  ،النظرٌة الحجاجٌة: محمد طروس 3
 457/458االستعارة فً محطات ٌونانٌة عربٌة وؼربٌة ص : محمد الولً 4
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عا من ولكونهما ٌمثبلن ن ؛إقناعٌةبوظٌفة  شبٌه أن ٌضطلعاعارة والتالستلبدو أنه ٌمكن ي      

:"سٌؾ الدولة"وهو ٌمدح  "المتنبً"ففً قول  القٌاس،
1
 

 ُك ئمَك اِك عَك  رُك بْك   اللِك رَك ا ال يُك رًال  ْك بَك  تُك بْك اطَك  َك وَك        ُك لَك  ْك مِك  رَك دْك   البَك رَك يُك  ا الَك رٍح دْك بَك  تُك رْك صَك بْك أَك  َك 

: نه ٌخضع للقٌاسٌن اآلتٌٌنفان أمعنا النظر فً هذا البٌت اتضح لنا أ  

سٌؾ الدولة كرٌم      سٌؾ الدولة جمٌل الوجه                   جملة ثانوٌة              

  بحركل كرٌم                       بدر كل جمٌل الوجه                  جملة أساسٌة  

   ر   سٌؾ الدولة بح           ؾ الدولة بدر             سً    استنتاج                       

قوة »ومن هنا تكون ،أدى هذا إلى قبول االستنتاج ،ن إلى التسلٌم والقبولفإذا أدت المقدمتا     

االستعارة تتؤتى من قدرتها على التقرٌب بٌن نظامٌن مختلفٌن مع محاولة جاهدة التشبٌه أو

«لطمس ما بٌنهما من فروق
2
 .

«هً نقل اسم شًء إلى شًء آخر»:أرسطو واالستعارة كما عرفها      
3
إنها تشبٌه حذفت  ،

تقوم على الجمع بٌن شٌبٌن أو فكرتٌن » بعض أركانه، فهً قابمة أساسا على المشابهة لكونها

انطبلقا من العبلقة التشبٌهٌة من أجل تقدٌم صورة جدٌدة، أو مخترعة تتدخل فٌها عملٌة 

«التخٌٌل واإلبداع
4
بل إنها أكثر حجاجٌة  ؛جرد زخرؾ وتزٌٌن لؤلسلوبواالستعارة لٌست م، 

وجدت التباعد بٌن الشٌبٌن  ،إذا استقرٌت التشبٌهات»:"الجرجاني"من القول العادي، ٌقول 

«كانت له النفوس أطربكلما كان أشد، كان إلى النفوس أعجب و
5
حٌث ٌمتزج المستعار  ،

وإصابته فً الوصؾ لٌكون  ،داللٌةفٌعطً للقول قوته ال ،والمستعار له وٌتوحد فٌصبح مدركا

التً ٌمكن للمتكلم أن  بر االستعارة من الوسابل اللؽوٌةومن ثم تعت ،أكثر قدرة على التؤثٌر

القول االستعاري ٌتمتع بقوة حجاجٌة عالٌة إذا ما »هدافه الحجاجٌة فـأٌستؽلها للوصول إلى 

«قورن باألقوال العادٌة
6
 .

                                  
 .259الدٌوان، ص 1
 .253الحجاج فً الشعر العربً القدٌم، ص: سامٌة الدرٌدي 2
 .116كتاب الشعر، ص :أرسطو طالٌس 3
 .113ٌر، عندما نتواصل نؽٌر، صعبد السبلم عش 4
 .98ص أسرار الببلؼة، 5
 ،1992-7الحجاج والشعر نحو تحلٌل حجاجً لنص شعري، مجلة دراسات سٌمٌابٌة أدبٌة، العدد : أبو بكر العزاوي 6

 .375ص
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واإلقناع، فباستعمال  بناء القول الحجاجً عن طرٌق التؤثٌرهم االستعارة إذن فً تس       

بل  ؛ن آلٌات الحجاجملٌة نها آله فً معناه الحقٌقً، إ ٌكون اللفظ أقوى من استعماله الشاعر لها

«ال حجاج ببل مجاز»قال طه عبد الرحمن تعتبر مكونا ربٌسا فً كل قول حجاجً، فقد
1
.  

وبالتالً  ؛ألنها تقوم بتحرٌك همة المتلقً إلى االقتناع ؛اجٌاالستعارة أبلػ من الحقٌقة حجاو    

خاصٌة أساسٌة للحجاج بواسطة »ألن هناك ؛ٌصعب على المتلقً إبطال الحجاج القابم علٌها

وبذلك ٌقع إلزامه  ،التمثٌل هً تورٌط المتلقً وإجباره على تؤوٌل البٌت وتفكٌك الصورة

«وتؤوٌلالتً انتهى إلٌها بعد تفكٌك  بالنتٌجة
2
وٌستطٌع الشاعر أن ٌبتكر صٌاؼة جدٌدة  ،

:فً قوله على اإلقناع، مثلما فعل المتنبً لبلستعارة؛ حتى ال تفقد فاعلٌتها وتكون أقدر
3
 

قُكهُك  واعِك ي صَك دِك نْك ي عِك امَك ال ِك مَك تَك الغَك لَكيْك
4

مُك       يَك دَك ُك الدِّر نْك نْك عِك يلُكهُكنَّر  ِكلَك  مَك يُك ِك

الممدوح والشاعر : م والكرم، وصاؼها فً ثبلثة أطراؾابتكر عبلقة جدٌدة بٌن الؽما  فقد    

ٌعطً المتنبً صواعق الؽمام » والؽمام أصبح ٌدل على الحٌاة والموت، والممدوح والحساد،

نه ٌتمنى من الممدوح فً إأي الموت، بٌنما ٌعطً لحساد المتنبً الدٌم أي الحٌاة، أما المتنبً ؾ

«فٌمنح الصواعق للحساد، وٌعٌد إلٌه الدٌمهذا البٌت أن ٌرى األمور على حقٌقتها، 
5
 ،

. وصورته الببلؼٌة هذه أسهمت فً تدعٌم طاقة القول الحجاجٌة ومنحها قوة إقناعٌة

ٌعد آلٌة حجاجٌة بامتٌاز، فإذا كانت االستعارة الشعرٌة تتملك السامع أكثر »فالقول االستعاري  

«واقتسارامما تقنعه، فإن االستعارة الحجاجٌة تكون أكثر قهرا 
6
ة وتكون فعالٌتها الحجاجً ،

. عمٌقة، وأسلوبها التؤثٌري مقنع

الذي  ،رة عن طرٌق وصؾ تركٌبً نحوي لهاٌمكن تحدٌد الوظٌفة الحجاجٌة لبلستعاو   

لريستين برو  رو "وضعته 
7

 Kristin Brok Rose  ن نمثل لها من شعر المتنبًأسنحاول :

 

:  استعارة األسماا-أ

:الطرؾ الخفً فً هذه االستعارة ٌستنتج من السٌاق، مثل قول المتنبًو :اإلبدال*-  
1
 

                                  
 .232اللسان والمٌزان، ص: طه عبد الرحمن 1
 .269فً الشعر العربً القدٌم ، صسامٌة الدرٌدي، الحجاج  2
. 333الدٌوان، ص 3
. سٌؾ الدولة، الصواعق سخطه، واألمطار بره: الؽمام 4
 .49التفكٌر االستعاري والدراسات الببلؼٌة، ص: أحمد حسن صبره، سعد سلٌمان حمودة 5
 .118عندما نتواصل نؽٌر، ص: ٌرعبد السبلم عش 6
 .465ص: نانٌة عربٌة وؼربٌةاالستعارة فً محطات ٌو: محمد الولً  7
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 .يا ا ِك وَك ال َّر  لَّر  َك تَك ا ْك  رَك  ْك البَك  دَك صَك  َك  نْك مَك وَك           ِك رِك يْك  َك   ُك ارِك وَك تَك  ورٍح ا ُك  َك  دُك اصِك وَك  َك 

وقد تناولها الشاعر  البحر، وهً الطرؾ الخفً بكلمة( كافور)مة حٌث استبدل الشاعر كل

. أضفى علٌها السٌاق الجدة والحداثةبطرٌقة ممٌزة حٌث 

  .تحٌل االستعارة على شًء آخر مذكور فً السٌاق :استعارة الحضور*

أو بدلٌا أو والمستعار منه ارتباطا اقترانٌا  المستعار لهحٌنما ٌرتبط »وٌكون :االقتران*

«ندابٌا
2
:ياالرتباط الندابً فً قول المتنبٌمكننا التمثٌل على االقتران من خبلل  ،

3
 

لَكةًال ًال  ا لَكيْك ـهَك لَك بِك وَك طْك أَك  انَك ا  َك مَك  فَكيَك  عُك رَّر جَك تَك ا أَك بُك مَك  ْك ي عَك اعِك  َك مُّر األَك  ُك وَك      ـاتُّر

طول تلك اللٌلة التً فارقنً فٌها أكان »فقصد أنه  ،"ٌا" النداء بحرف اللٌلةٌخاطب الشاعر 

«ضافة إلٌه عذباخٌالها فتجرعت من مرارة فراقها ما كان السمّن باإل
4

القتران فً حٌث ٌظهر ا ،

 .، فهو ٌخاطب ما ال ٌعقل(فٌا لٌلة)االرتباط الندابً

مثل قول المتنبً :رة اإلسناديةااالستل*
5
 :

ا دَك شِك نْك مُك  رُك  ْك الدَّر   َك بَك صْك ا أَك رًال عْك شِك  تُك لْك ا  ُك  َك ي          ِك دِك ا ِك صَك  َك  اةِك وَك رُك  نْك مِك  الَك  ِك  رُك  ْك ا الدَّر مَك وَك 

:ذلكحٌث أسند الشاعر اإلنشاد إلى الدهر، ومثل قوله ك     
6
  

.  ٌد  َك نْك أَك  ةُك يبَك بِك والشّك  رُك  َك وْك أَك  بُك يْك الشَّر وَك            ةٌد يَّر  ِك شَك  اةُك يَك ال َك وَك  لُك مَك أْك يَك  اُك رْك المَك وَك 

، نشاد التً هً لئلنسان إلى الدهرسنادٌة؛ ألّن الشاعر أسند صفة اإلإوفً المثالٌن استعارة    

 ،تدأ ، فالدهر اسم أصبحقرٌنة تدل علٌه هً اإلنشاد، فؤسند الخبر للمب وحذؾ المشبه به تاركا

" الحٌاة"للمبتدأ " شهٌة"أسند الشاعر الخبر" الحٌاة شهٌة"ومنشدا خبرها، وفً المثال الثانً

". شهٌة"تاركا القرٌنة الدالة علٌه وهً" الطعام" باستعارة مكنٌة حذؾ فٌها المشبه به

  

:ٌقول الشاعر: استعارة اإلضافة *
7
 

دُك وَّر أَك تَك يَك   ِك بِك  نٌد صْك ا  ُك دًال وِّر أَك تَك مُك            جَك الدُّر  رِك مَك  َك ي  ِك   ِك مْك الشَّر  نَك رْك  َك  تُك يْك أَك رَك  َك 

وٌقول 
1
 :   

                                                                                                           
 .443الدٌوان، ص 1
 .443ص ،نفسه 2
 .31نفسه، ص 3

  .47الواحدي ، شرح دٌوان المتنبً، ص4 
. 373ص ،الدٌوان 5
 .28ص ،نفسه 6
 .45، صالدٌوان 7
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  ِك  تِك وْك المَك  مِك عْك طَك  َك           يرٍح  ِك  َك  رٍح مْك ي أَك  ِك  تُك وْك المَك  مُك عْك طَك  َك 
يمِك ظِك عَك  رٍح مْك ي أَك

استعارة إضافة، والعبلقة االستعارٌة تكمن بٌن المضاؾ ( الشمس وطعم الموتقرن )فجملتً 

شبه الشاعر الشمس بحٌوان له قرن وحذؾ المشبه به، وترك القرٌنة والمضاؾ إلٌه، حٌث 

ثم جعل الموت ٌشبه الطعام؛ حٌث أضاؾ المشبه إلى القرٌنة فً التركٌب إذن هً . الدالة علٌه

". استعارة إضافة"

:هناك عبلقة استعارٌة بٌن الفعل والفاعل أو المكمل ، ومثال ذلك: استعارة األفعال -ب 
2
 

لُك  ْك البُك   َك لَك  َك  دْك  َك وا  َك بُّر  ُك  مْك  ُك عَك مَك  ْك أُك  َك           رَك ال ُك  نِك عَك  ينَك مِك ا ِك النَّر بِك   دَك نَّر   الادَك نَك وَك 

:وقوله  
3
  

. مٌد لَك وال َك  ا ُك طَك رْك ال ِك وَك   ُك مْك الرُّر وَك   ُك يْك ال َّر وَك        ي نِك  ُك رِك عْك تَك  ااُك دَك يْك البَك وَك  لُك يْك واللَّر  لُك يْك اللَك 

تعلق باإلنسان فجعلها الشاعر أفعاال استعارة أفعال ألنها ت" نادى، وهلك وتعرفنً" فاألفعال  

وجعل هذه األفعال قرٌنة دالة " اإلنسان" شبه بهمللندى والبخل والبٌداء على التوالً، وحذؾ ال

:قولهفً وكذلك . علٌه
4
  

.  ُك رَك  ْك أّك  الَك  ةٍح مَك  ْك رَك بِك  يَّر لَك  ِك  رْك ظُك انْك وَك           ةًال رَّر  ُك   َك ودِك جُك  ابَك  َك  َك  يَّر لعَك  رْك طِك مْك أَك 

فحذؾ المشبه به وجعل القرٌنة الدالة علٌه فعبل  مدوح بالسماء،شبه الشاعر كرم الم

. فهً استعارة أفعال" أمطر"وهو

:قد تقع االستعارة صفة لموصوؾ كما فً قول الشاعر: استعارة الصفات *
5
 

ودِك مُك ي اللُك   ِك والَك  ابِك  َك ي الرِّر  ِك  الَك  ـنَك             ـمْك  ِك ا يُك مَك  ةٍح رَك ا ِك  َك مُك  ي ٍح بِك وَك 

التزال تنتقل من الرقاب إلى الغمود ومن الغمود إلى الرقاب لكثرة حروبه سٌوفه »ٌرٌد أّن  

«فال مقام لها فً شًء من ذلك، ولهذا جعلها مسافرة ،وغزواته
6

فالسٌوؾ تبقى متصدٌة  ،

لقرٌنة وجعل ا "اإلنسان"حذف الشاعر فٌها المشبه به  صفةاستعارة " بٌض مسافرة"و ،دابما

. صفة "مسافرة"الدالة علٌه 

                                                                                                           
  .232ص  ،نفسه 1
 .45ص ،نفسه 2
 332ص ،نفسه 3
 29نفسه، ص 4
 .53نفسه، ص 5
  .48ن ص1ابً الطٌب، جالعرؾ الطٌب فً شرح دٌوان : الٌازجً 6
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:كقول المتنبً :استعارت الضمائر والصفات التمليلية*-
1
 

ارًال  َك  انَك  َك  دْك  َك وَك             أَك نَك  نْك مَك   َك بِّر  ُك  لَك بْك ي  َك بِك لْك  َك   َك تُك بْك بَك  َك  ا يًال ا ِك وَك  تَك نْك أَك  نْك  ُك ا  ّك دّك

 بتك قبل أن تحب هذا الذي بعد عنا،أحب»:قلبه قاببل ٌنادى الشاعروهذه استعارة ضمٌر؛ حٌث  

 ؛كان غدارا فال تغدر بً أنت، أي ال تكن مشتاقا إلٌه وال محبا له وقد بسٌف الدولةٌعرض 

«أي فإنك إن أحببت الغدار لم تف لً
2

سٌؾ نه أحبه قبل أن ٌحب أفالشاعر ٌخاطب قلبه ب ،

ٌحب سٌؾ الدولة وإال فلٌس  الّ منه عدم الؽدر فٌجب على قلبه أ وٌطلب ،قد ؼدر بهالدولة، و

. استعارة ضمٌر مخاطبا القلب( انت وافًأكن )، واستعارة  وافٌا

:مثل قول المتنبً :استعارة األحوال*-
3
 

  انَك  َك تَك نَك  نْك أَك وَك  يهِك    ِك ادَك عَك تَك نَك  نْك أَك            نْك مِك  رُك  َك صْك أَك  و ِك  ُك النُّر  ادُك رَك مُك وَك 

  انَك وَك ي الهَك  ِك الَك يُك  الَك وَك  اتٍح  َك الِك  َك        ا    ايَك نَك ي المَك  ِك الَك   يُك تَك ال َك   نَّر أّك  رَك يْك  َك 

ن الكرٌم ٌقدم على الموت العابس، وال ٌحتمل أاستعارة أحوال، ومعناه ( الحاتك)المناٌا      

«الحر الكرٌم أحب إلٌه الموت الكرٌه من أن ٌلقى ذال وهوانا»فـ الذل والهوان
4

، فاستعار 

فهً  "كالحات"التً هً فً األصل لئلنسان، وترك القرٌنة الدالة علٌه  الشاعر حالة العبوس

  .استعارة حال

. تعارة الجارا *-

. نواع التمثٌلأوتضم كل  :استعارة الجملة *-

مر أعمق فهو تحلٌل للوظابؾ ن األإٌعتبر هذا التحلٌل وصفا تركٌبا لبلستعارة ، بل    

. الحجاجٌة لبلستعارة

 ره ٌزخن شعرأ نستنتج ،بالدراسة من شعر المتنبً مثلة التً تناولناهاألاومن خبلل       

 منطقٌة التً احتفظت بالقدرة على فقد اعتمد أحٌانا على حجج شبه ؛لحججبؤنواع مختلفة من ا

فاتسمت الحجة بالواقعٌة  ؛كما اعتمد كذلك على حجج مإسسة على بنٌة الواقع ،اإلقناع

ال كما اعتمد فً أحٌان أخرى على حجج تبنٌن الواقع من شاهد ومث ،واتخذت بعدا توضٌحٌا

. إلذعان والتسلٌم بوجهة نظرهلى اوقدوة وتمثٌل، لٌحمل متلقٌه ع

                                  
 .441ص  ،الدٌوان 1
 .308، ص4شرح دٌوان المتنبً، المجلد الثانً، ج: البرقوقً 2
 .474ص الدٌوان، 3
 .274، ص4شرح دٌوان المتنبً، المجلد الثانً، ج: البرقوقً 4
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وتجدر اإلشارة ههنا إلى أن الشعر بوصفه ٌكثؾ المعانً، ٌمكن تناوله من وجهات      

فاستثمرناه فً مواضع مختلفة كمثال  ؛وكثٌرا ما واجهنا فً مثال واحد عدة حجج ،متعددة

. توضٌحً

ى إمكانٌة وجود وما تنوع الحجج فً شعر المتنبً إال دلٌل واضح وبرهان ساطع عل    

. الحجاج فً الشعر

 قد ال ٌتفطن المتلقً إلى الحجة الكامنة ،فً الشعر خفٌة ؼٌر ظاهرة وإن كانت الحجة     

فهم مقاصد  ٌمكن ،حجج وتحلٌل المعنىنواع الألكن عن طرٌق معرفة ، البٌت الشعري وراء

من عناصر  جاجٌة ، كما سٌظهر كذلك من خبلل الروابط الحالشعراء وأهدافهم اإلقناعٌة

. وهذا ما سنبٌنه فً الفصل الموالًحجاجٌة لؽوٌة وسبللم 
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: استراتٌجٌة اإلقناع اللغوٌة فً شعر المتنبً :الفصل الثانً      

 

      

. اللغوٌة الحجاجٌة فً شعر المتنبًالعناصر : المستوى األفقً - ووًال         

 روابط الوصل وروابط الفصل -1                                

. ألفاظ التعلٌل -2                                

. الحجاج بالتبادل -3                                

. تحصٌل الحاصل -4                                

 

: السلم الحجاجً فً شعر المتنبً :المستوى العمودي -ثانٌاًال      

. السلم الحجاجً تعرٌف -1                               

. السلم الحجاجً ٌنقوان -2                               

. وسائل السلم الحجاجً اللغوٌة -3                              
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: استراتٌجٌة اإلقناع اللغوٌة فً شعر المتنبً: الفصل الثانً

رأٌنا فً الفصل السابق كٌف كان المتنبً ٌنوع من حججه، محاوال إقناع المتلقً بآرائه،      

ب البالغٌة من تشبٌه واستعارة وغٌرها، وقد انصب اهتمامه على بناء خطابه مستثمرا األسالً

 .باختٌار الحجج المناسبة

واستعمل إلى جانب ذلك بعض العناصر والمإشرات اللغوٌة من ألفاظ التعلٌل والتراكٌب       

. الخ بوصفها روابط حجاجٌة... الشرطٌة والوصف وتحصٌل الحاصل

ابط فً بناء الخطاب الحجاجً عن طرٌق ترتٌب الحجج، ولة الروٌمكن استثمار دال      

فمكوناتها اللغوٌة المختلفة داخل الجملة قد توسع أو تضٌق من احتماالتها الحجاجٌة، وقد 

لمعرفة  بٌن الروابط تتفاعل هذه الروابط فً صور شتى، مما ٌتطلب البحث فً الفروق اللغوٌة

ضعف، وتشكل الوظٌفة الداللٌة للرابط الحجاجً وسائل القدرة اإلقناعٌة من حٌث القوة وال

حجاجٌة جوهرٌة تدفع الخطاب نحو النتائج المطلوبة؛ لتحقٌق أهداف المتكلم المرجوة من إقناع 

وتؤثٌر أو دحض اآلراء والحمل على اإلذعان، لذلك ٌمكننا االستفادة من معانً الحروف التً 

. للدالالت النحوٌة للحروفوضعها القدامى 

 : العناصر اللغوٌة الحجاجٌة فً شعر المتنبً :المستوى األفقً - ووًال 

مإشرات تربط بٌن الحجج والنتائج وتنظم العالقات بٌنهما، ومن بٌن هذه العناصر  ٌوجد     

كل كلمة تكون رابطة بٌن جزأٌن من الكالم سواء وقعت »وهً" أدوات الربط:" اللغوٌة نجد

وأدوات الربط كثٌرة ...فً صمٌمه كؤدوات العطف وحروف الجرمتصدرة له كاالستفهام، أم 

والحض والتمنً والرجاء  أسماًء وحروفا مثل أدوات االستفهام والشرط والقسم والعطف

«...وحروف الجروالنواصب 
1
، "لكن)"خصوصا على"Ducrot"لقد تمحورت دراسة دٌكرو .

روابط التً تفٌد السببٌة مثل ال»، و درس فضال عن ذلك "( حتما"، "إذن"، "زد على ذلك"

وتفحص اختالفاتها، وهذه المكتسبات أصبحت مدمجة فً " ذلك ألن"، "بما أن"، "ألن"

وهذه الروابط تمس بشكل ... 1990"تداولٌة الخطاب األدبً"محاوالت متنوعة لوضع كتاب 

تعلٌلً مباشر التحلٌل الحجاجً، أٌن أضٌفت لوظٌفة الربط، وظٌفة أخرى هً وظٌفة الربط ال
                                      

1
ص، دمشق 170دراسة جمالٌة بالغٌة نقدٌة، اتحاد الكتاب العرب، مكتبة األسد: فً جمالٌة الكلمة: حسن جمعة  
: البرٌد اإللكترونً http:www.awu.dam.org:، موقع اتحاد الكتاب العرب على شبكة االنترنٌت672/4/2002ع

Email.une criv@net say aru@ net say. 73ص. 
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«والعالقة الحجاجٌة
1
وهذه الروابط تقوم بالربط بٌن قولٌن وخواصها متغاٌرة من قول إلى  ، 

. آخر

هً فالروابط الحجاجٌة »" العالقة الحجاجٌة"ٌنبغً التمٌٌز بٌن الروابط الحجاجٌة وو     

 جزائهتوفرها اللغة وٌستغلها الباث لٌربط بٌن مفاصل الكالم وٌصل بٌن أ األدواتجملة من 

«ضرورٌة فتتؤسس عندها العالقة الحجاجٌة المقصودة التً ٌراها مإسس الخطاب
2
، ومن  

عالقة تتابع، أو سببٌة، أو االقتضاء، أو استنتاج،: بٌن العالقات الحجاجٌة
3
الحجاجٌة  والروابط 

. هً التً تعبر عنها

عانً، وعرف عندهم ولقد قام العرب بتصنٌف األدوات اللغوٌة، وركزت أعمالهم على الم    

من وقد حروفا فإنهم زعموا أنهم : وأما تسمٌة أهل العربٌة أدوات المعانً»بحروف المعانً،

: وقد قال بعضهم، سموها بذلك ألنها تؤتً فً أول الكالم وآخره فصارت كالحروف والحدود

«إنما سمٌت حروفا النحرافها عن األسماء واألفعال»
4

دل على كلمة ت»:، وعّرفوا الحرف بؤنه

«معنى فً غٌرها فقط
5
فؤما » ، والحرف ٌكتسب معناه مما ٌرتبط به فً السٌاق الذي ٌرد فٌه، 

ما كان من هذه الحروف التً جاءت لمعان، فهً منفصلة بؤنفسها مما بعدها وقبلها، إال أن 

«الكالم بها منفردة محالٌل 
6
 .

لمعنى لٌس باسم وال  اسم وفعل وحرف جاء»الكلم بؤنه (هـ180ت")سٌبوٌه"عّرف       

ثّم، وسوف، وواو القسم والم اإلضافة : وأما ما جاء لمعنى ولٌس باسم وال فعل فنحو ...فعل

«ونحوها
7

حّد ما »هو المقابل لالسم والفعل إنهفرأى بؤّن الحرف ( ه337ت" )الزجاجً"، أما 

لحروف التً بٌن هذٌن القسمٌن ورباط لهما، والحرف حد الشًء، فكؤنه لوصله بٌن هذٌن كا

«تلً ما هو متصل بها
8

ما لم تحسن فٌه عالمة من »(392ت" )ابن جنً"عند والحرف ، 

                                      
1
  Ruth Amossy: L'argumentation dans le discours, Discours politique, Littérature 

D'idées, Fiction Nathan, Paris 2000 , P.159. 
. 318سامٌة الدرٌدي، الحجاج فً الشعر العربً القدٌم، ص 2
 .نفسه والصفحة نفسها: ٌُنظر  3
4

محمد بن إسماعٌل بن عمر بن أبً بكر الحمٌدي الشافعً، مكتبة : سر الفصاحة، كتبه: يهللا بن محمد بن سنان الخفاج عبد 
. 14ص 2004-03-30مشكاة اإلسالمٌة، 

5
دار الكتب العلمٌة،  فخر الدٌن قباوى، محمد ندٌم فاضل،: الجنى الدانً فً حروف المعانً، تحقٌق: قاسم المراديالحسن بن  

 .20م، ص1992-ه1413بٌروت لبنان،
6

. 16، الجزء األول، ص14/12/2004المقتضب فً اللغة، مكتبة مشكاة اإلسالمٌة،: المبردالعباس محمد بن ٌزٌد أبو  
7

تحقٌق وشرح عبد السالم محمد هارون، مكتبة الخانجً  ،الكتاب: أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر الملقب بسٌبوٌه  
 .12، ص1م، ج1988-ه1408القاهرة، الطبعة الثالثة،

8
 44، ص1954-هـ1378اإلٌضاح فً علل النحو، تحقٌق مازن المبارك، دار العروبة، القاهرة :أبو القاسم الزجاجً  
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»وإنما جاء لمعنى فً غٌره األفعال،وال عالمات  األسماء،عالمات 
1
ومن مصطلحات التً  ،

«حرف المعنى، األداة، أداة الربط، والرابط والرابطة»:تطلق على الحرف
2
وقد أطلق ،  

على أدوات القسم" األداة"ح مصطل" المبرد"
3
"اآللة"وجاء عنده أٌضا بمعنى  

4
 .

غالبٌة أقوال النحاة تدور فً »والحرف إذن هو القسم الثالث من أقسام الكلم عند النحاة و     

فلك واحد تقرٌبا هو أن الحرف كلمة تدل على معنى فً غٌرها، وأن دوره الوظٌفً ال ٌتعدى 

«ذلك
5

حروف المعانً، وهو الذي ٌلتمسه النحوٌون، فهو أن ٌقال  وأما حد»، ٌقول الزجاجً

( من)من وإلى، وثم، وما أشبه ذلك، وشرحه أن: الحرف ما دل على معنى فً غٌره، نحو

للتبعٌض، فهً تدل على تبعٌض غٌرها ال تبعٌض نفسها، وكذلك إن كانت   تدخل فً الكالم

تدل على على المنتهى، ( إلى)ها، وكذلكالبتداء الغاٌة، كانت غاٌة غٌرها، وكذلك سائر وجوه

«فهً تدل على منتهى غٌرها، ال منتهى نفسها، وكذلك سائر حروف المعانً
6
 .

معنى فً نفسه، : ٌدل على معنٌٌن»إلى أن من األسماء ما (هـ749ت)المرادي"ولقد تنبه       

ب تضمنه معنى ، بسبكؤسماء االستفهام، والشرط فإّن كل واحد منها ٌدلُّل : ومعنى فً غٌره

الحرف فً غٌره، مع داللته على المعنى الذي وضع له، فإذا قلت مثال من ٌقم أقم معه، فقد 

على شخص عاقل بالوضع ودلت مع ذلك على ارتباط جملة الجزاء بجملة الشرط، " من"دلت

«الشرطٌة" إنْ "لتضمنها معنى 
7
، وهذا ما جعله ٌضٌف كلمة فقط على تعرٌفه للحرف؛  

من ذلك األسماء، وتتعدد المعانً المختلفة لألداة الواحدة باختالف التركٌب الذي لٌستثنً 

. ٌستعمل فٌه

ومن علماء اللغة المحدثٌن من تتفق نظرته إلى الحرف ونظرة النحاة العرب؛ حٌث مٌزوا       

الكلمات الكاملة لها مضمون أغنى وأكثر تحدٌدا من »بٌن الكلمات الكاملة واألدوات فـ

وات، هذه األخٌرة إن هً فً حقٌقة األمر إال مجرد عناصر أو وسائل نحوٌة لٌس لها األد

                                      
1

ربٌع الثانً 16، مٌلود بن عبد الرحمن: اللمع فً اللغة، مكتبة مشكاة اإلسالمٌة، كتبه: أبو الفتح عثمان ابن جنً 
. 01، ص04/06/2005الموافق ل1426

2
، مراجعة إٌمٌل ٌعقوب، المجلد األول، دار الكتب (األلسنٌات)المعجم المفصل فً علوم اللغة: جً األسمرمحمد التنوخً، را  

. 267م ، ص2001-1421العلمٌة، الجزء األول ، الطبعة األولى، هـ
3

 .1 ، ص2المقتضب فً اللغة،ج: ٌنظر   
 
4

. 199، ص1نفسه،ج: ٌنظر  
.  82م، ص1977-ه1397من حٌث الشكل والوظٌفة، مكتبة الخانجً بالقاهرة أقسام الكالم العربً: فاضل مصطفى الساقً  5
6

. 54اإلٌضاح فً علل النحو، تحقٌق مازن المبارك، ص  
. 21الجنى الدانً فً حروف المعانً، ص  7



المتنبً  الفصل الثانً ـــــــــــــــــ استراتٌجٌة اإلقناع اللغوٌة فً شعر
 

 

 

109 

عن العالقات الداخلٌة ا أكثر من وسائل وظٌفتها التعبٌر معنى مستقل خاص بها، إنها لٌست شٌئ

«بٌن أجزاء الجملة
1

النحاة ٌسمون »، فاألدوات ال تدل على معنى إذا كانت منفردة بنفسها، و

أي "ألّن الكلمة إما أن تدل على ذات، وإما أن تدل على معنى مجرد " وات الربطأد:"الحروف

، وإما أن تربط بٌن الذات والمعنى المجرد منها، فاالسم ٌدل على الذات، والفعل ٌدل "حدث

«على المعنى المجرد منها، والحرف هو الرابط
2
 .

من معنى حرف االستفهام أو واألدوات تشمل الحروف وغٌرها؛ ألّن من األسماء ما ٌتض     

كلها حروف،  -مثال-فؤدوات العطف والقسم والجر » الشرط أو غٌرها، كما قد تكون أفعاال

أما أدوات الربط التً تؤتً أفعاال فهً األفعال ...بٌنما أكثر أدوات االستفهام والشرط أسماء

«"كان وأخواتها"الناقصة 
3

. ، والسٌاق هو الذي ٌحدد داللة الروابط

دوات معانً األدوات هً معانً وظٌفٌة، واأل ألنّ  ؛وحاجة األدوات إلى السٌاق ماسة      

على معان معجمٌة، ولكنها تدل على معنى وظٌفً عام  هاال تدل كل»أنها جمٌعها تشترك فً

كالنفً والتؤكٌد  ،هو التعلٌق، ثم تختص كل طائفة منها تحت هذا العنوان العام بوظٌفة خاصة

«ٌث تكون األداة هً الرابط بٌن أجزاء الجملة كلهاوهلم جرا، ح
4

، فال ٌكتمل معنى األداة إال 

. فً سٌاقها الوظٌفً، فمثال الجار الٌفٌد إال مع المجرور

:  روابط الوصل وروابط الفصل -1    

ٌوجد روابط للوصل وأخرى للفصل، ومهمتها الربط بٌن الجمل، ولكل رابط معنى ٌحدد       

فلٌس الفضل »:"عبد القاهر الجرجانً"إلضافة إلى السٌاق الذي تكون فٌه، ٌقول وظٌفتها، با

" إذا"لكذا، و" إن"بشرط التراخً، و" ثم"للجمع، والفاء للتعقٌب بغٌر تراٍخ، و" الواو"للعلم بؤن 

ٌّر، وأن تعرف لكل من  لكذا، ولكن ألن ٌتؤتى لك إذا نظمت شعرا، وألفت رسالة أن تحسن التخ

«ذلك موضعه
5

، ومعنى الرابط ال ٌكتمل إال مع اسم أو فعل ٌصحبه، ثم إن معرفة هذا المعنى 

. المعنى تمكن المتكلم من اختٌار ما ٌناسبه فً الخطاب

                                      
. 64، ص1997دور الكلمة فً اللغة، ترجمة كمال بشر، دار غرٌب القاهرة، الطبعة الثانٌة عشر: ستٌفن أولمان  1
. 62،ص1966 ،النحو الوافً ، دار المعارف مصر، الطبعة الثالثة، الجزء األول: عباس حسن 2

  
. 73دراسة جمالٌة بالغٌة نقدٌة، ص: فً جمالٌة الكلمة: حسن جمعة3
 1994دار الطباعة مطبعة النجاح الجدٌدة، الدار البٌضاء، المغرب، طبعة تمام حسان، اللغة العربٌة معناها ومبناها، 4

. 125ص
، 1984فبراٌر1404،07جمادى األولى5محمود محمد شاكر، مكتبة الخانجً بالقاهرة، الثالثاء،: تعلٌق: دالئل اإلعجاز 5

. 250ص
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  :روابط الوصل -1-1  

ما ٌتم فهم الخطط التً تقرب بٌن العناصر المتباعدة فً »وٌقصد بروابط الوصل        

وكذلك تقوٌم كل واحدة منها بواسطة األخرى  ،هالتمنح فرصة توحٌدها من أجل تنظٌم ؛األصل

«سلبا أو إٌجابا
1
عالقة منطقٌة تتمثل فً تكوٌن قضٌة مركبة »هو Conjonction والوصل. 

«مثال" و"انطالقا من قضٌتٌن بسٌطتٌن بواسطة الرابط 
2
 "Van Dijk"" فان داٌك"وٌطلق  .

تكوٌن جمل مركبة »ا هًوظٌفتهو ،"روابط الوصل التشرٌكً"مصطلح  ى روابط الوصلعل

«من جمل بسٌطة، وعلى ذلك فعمل هذه الروابط هو حصول اإلجراء الثنائً
3

، ومن بٌن 

. وثم وغٌرهما" الواو"لوصل روابط ا

«إشراك الثانً فٌما دخل فٌه األول»من معانً واو العطف  :الواو* 
4
:ٌقول المتنبً،  

5
 

اِرُك الَملَِك الَعِزٌَز َذلٌََِل وَ   الَفارُج الُكْرَب الِعَظاَم بِِمْثلَِها         التَّ

ٌعنً أنه ٌقتل  ؛بمثل ما ٌنزله بؤعدائه ،ٌفرج الكرب عن أولٌائه»بمعنى ٌكشف الغم و     

«فٌزٌل عنهم الفقر ؛وٌفقرهم لٌغنً أولٌاءه ،لٌدفعهم عن أولٌائه ؛األعداء
6
، والواو هنا رابط  

.  ٌكشف الغم وٌذل الملك العزٌزوصل ٌفٌد إشراك الثانً فً األول، فالممدوح 

:ٌقول المتنبً
7
 

ْرُق  َها         ُنفُوٌس َساَر الشَّ الَغْرُب َنْحَوَكا وَ َتَحاَسَدِت الُبْلداُن حتَّى لَْو  َنَّ

أي أن البلدان ٌحسد بعضها بعض على والٌتك لها، »فً شرح هذا البٌت "الٌازجً" ٌقول    

«ق والغرب مغاالة بكفلو كانت نفوسا تعقل لسعى إلٌك الشر
8
فالواو هنا تفٌد إشراك  ،

:، ٌقول المتنبً(الشرق)فً معنى األول( الغرب)الثانً
9
  

ْوُم  ادُ والفِْطُر والصَّ ٌَ . الَقَمرُ و الَعْصُر      ُمنٌَِر ًال بَِك حتى الشَّْمسُ و األَْ 

                                      
1
. 477استراتٌجٌة الخطاب، ص: بن ظافر الشهري عبد الهادي  

2
. 276د الشٌبانً، صالتداولٌة الٌوم علم جدٌد فً التواصل، ترجمة سٌف الدٌن دغفوس، محم: آن ربول جاك موشالر  

3
. 83عبد القادر قنٌنً، ص: النص والسٌاق، ، استقصاء البحث فً الخطاب الداللً والتداولً، ترجمة  

4
. 04المقتضب فً اللغة، ص: المبرد  

5
. 144ص الدٌوان،  

6
. 257شرح دٌوان المتنبً، ص: الواحدي   

7
. 148الدٌوان، ص  

8
. 150، ص1ج العرف الطٌب فً شرح دٌوان أبً الطٌب،  

9
. 367الدٌوان، ص  
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ي حكم ف معانً متعددةحٌث أكثر الشاعر من استعمال رابط الوصل الواو التً تفٌد إشراك 

. والجمع بٌنها واحد،

حرف عطف ٌدل على أن »وتفٌد الترتٌب، وهً" ثم"ومن روابط الوصل كذلك   :ثم*-    

«الثانً بعد األول وبٌنهما مهلة
1

شجاع بن محمد الطائً "، وقد استعملها المتنبً فً مدح 

:، ٌقول"المنبجً
2
 

دٍد      ُشَجاعَ  ا  لى اْبِن ُمَحمَّ ٌَ ْن لَُه الَفْضلُ  ُثمَّ الذي هلل   لى َواِحِد الدُّ

" ثم"أي هلل الفضل أوال ثم للممدوح، ومن هنا فإن الرابط  فالشاعر ٌشكر هللا ثم ٌشكر الممدوح،

. ٌفٌد الترتٌب

وظٌفتها التؤكٌد والتحقٌق؛ " إّن، أنّ "أن روابط الوصل مثلٌرى النحوٌون  (: نّ - نّ )-*

«ٌزعم النحاة أنها تإكد ما بعدها وتحققه»حٌث
3
:، مثل قول المتنبً 

4
 

ةٍد        ٌَّ ْمُت َشاِسَع َدارِهْم َ ْن ن مَّ ُزوُر  نَّ  ٌَ ٌَ الُمِحبَّ ّ لَى البَِعاِد 

" إنّ "ت فالشاعر قصد الشاسع البعٌد، وٌإكد نٌته فً سفره رغم البعد لزٌارة من ٌحب، فدلّ     

:على العلم والٌقٌن، وأفادت التؤكٌد، ومثل قوله
5
 

ُجوِم َسَحابُ  لَنْجمٌ  ِنًِّ و      ّتْهَتدي ُصْحَبتًِ بِه      َّذا َحال ِمْن ُدوِن النُّ

على التوكٌد، وذلك إذا سبقت بظن أو شك،" إّن، وأنّ "وقد ال تدل 
6
:ومثال ذلك قول المتنبً 

7
 

:المتنبً
7
 

َراِب َتُغوُر   َنَّ َما ُكْنُت  َْحَسُب َقْبلَ َدْفنَِك فً الثَّرى        الَكَواِكَب فً التُّ

َجاِل َتسٌُر  َْن ُكْنُت آُملُ َقْبلَ َنْعِشَك َما  دي الرِّ ٌْ  ََرى        َرْضَوى  لى  َ

ما كنت )تدل على المصدرٌة، وٌمكن استبدالهما بمصدر؛ بمعنى "وأنْ إّن، "      

  (.رإٌة الرضوى...غور الكواكب فً التراب، وما كنت آمل...أحسب

  :روابط الفصل-2-2

                                      
1
. 50ص: معانً الحروف: الزجاجً   

2
. 44الدٌوان، ص  

  
3
. 317م، ص1987-ه1406، 2فً النحو العربً نقد وتوجٌه، دار الرائد العربً، بٌروت لبنانن ط: مهدي المخزومً 

 
4
. 73الدٌوان، ص  

5
 .479، صنفسه   

 
6
. 317قد وتوجٌه، صٌنظر مهدي المخزومً، فً النحو العربً، ن  

7
. 71الدٌوان، ص  
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هً التً تكون غاٌتها توزٌع العناصر التً تعد كال واحدا، أو على »فـأما روابط الفصل       

«األقل مجموعة متحدة ضمن األنظمة الفكرٌة أو فصلها أو تفكٌكها
1

، والفصل 

Disjonction « أو"عالقة منطقٌة ٌتم الربط فٌها بٌن قضٌتٌن بسٌطتٌن بواسطة الرابط "

«مثال
2
 .

عندما ٌنوي المتكلم أن ٌقوم »لى التخٌٌر وٌكون من أدوات الفصل وهً تدل عوهً   : و *-

«إما بالفعل األول أو الثانً فً حال أو وقت محدد من المستقبل
3

ك، الش :ثمانٌة "أو"معانً، و

"وال"والتخٌٌر، واإلباحة، والتقسٌم، واإلضراب، وقد تكون بمعنى الواو، ومعنى ،واإلبهام
4
 .

: ومعنى التخٌٌر»بمعنى التخٌٌر" أو"بٌنها  استعمل المتنبً روابط الفصل فً شعره، ومن 

ا ٌختار أحد المتعاطفٌن فقط، وٌقتصر علٌه، دون أن ٌجمع بٌنهما، لوجود ترك المخاطب حرً 

«سبب ٌمنع الجمع
5

:المتنبً ، ٌقول
6
 

َن َطْعِن الَقَنا وَخْفِق الُبُنوِد  َْو ِ ْش َ ِزٌزا  ٌْ ُمْت و  َْنَت َكرٌٌم       َب

 وال ٌمكنه أن ٌجمع بٌن الموت والحٌاة،  ٌختار إما العٌش وإما الموت، وعلى المتلقً أن

:وٌقول فً موضع آخر
7
 

ٌْك نًِ        َفاْنقُِصً ِمْنَها  َهِذِه ُمْهَجتًِ لََد ٌْ َفِزٌِدي   َوْ لَِح

بمعنى " أو"كما قد ٌكون استعمال الرابط  .وعلى المتلقً أن ٌختار إما النقص أو الزٌادة    

. اإلباحة

:ومثال ذلك قول الشاعر
8
 

ُروا  ءٍد َغوَّ ًْ ا والَقَنا     ُحلََفاُء َط ٌَ َزا ا والرَّ ٌَ  َْنَجُدوا َّْو  نَّ الَعَطا
9
 

ال تفارقهم فهم حٌثما حلو أفاضوا المواهب على األولٌاء »فالعطاٌا والرزاٌا والقنا    

«والمصائب على األعداء وجعلوا الرماح وسٌلة لهم فً الحالٌن
10

، ت بمعنى اإلباحة، فجاء

                                      
1
. 477استراتٌجٌة الخطاب، ص: الشهري  

2
. 268التداولٌة الٌوم، علم جدٌد فً التواصل ترجمة سٌف الدٌن دغفوس، محمد الشٌبانً، ص: ، جاك موشالر آن ربول  

3
. 98النص والسٌاق، ص: فان داٌك  

4
. 230-228ي حروف المعانً، صالجنى الدانً ف: الحسن بن القاسم المرادي: ٌنظر  

5
. 604النحو الوافً ، المجلد الثالث، ص: عباس حسن   

6
. 21ص الدٌوان،  

7
. 20، صنفسه  

8
. 50، صالدٌوان  

9
. رض المرتفعةنزلوا النجد وهو األ: منخفض من األرض، وأنجدوا: الغور   

10
. 45، ص1الٌازجً العرف الطٌب فً شرح دٌوان أبً الطٌب، ج  
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ترك المخاطب حرا فً اختٌار أحد المتعاطفٌن فقط، أو اختٌارهما معا، »:باإلباحة وٌقصد

«والجمع بٌنهما إذا أراد
1

. ، حٌث ٌبٌح المتكلم للمخاطب اختٌار أمر واحد أو األمرٌن معا

ومثال ذلك للوصل بمنزلة الواو، وال ٌدل على التخٌٌر أو الفصل، " أو"الرابط " كما قد ٌكون 

:قول الشاعر
2
 

ا َفَدْتَك بِأْهلِها       ٌَ ْن َك َحبٌَِسا   َوْ لَو جاَدِت الدُّ ٌْ َجاَهَدْت ٌكتَِبْت َ لَ

أي ٌقاتل  ؛لو كانت الدنٌا ذات جود لبذلت أهلها فدٌة عنك، ولو كانت ممن ٌجاهد»:بمعنى    

ر إال عن أمرك، قال ذلك ألّن فً سبٌل هللا لجعلت نفسها وقفا علٌك، ال تنقاد إال لك، وال تصد

«الممدوح كان من القائمٌن بالجهاد
3

بل كان رابط  ؛لهنا لم ٌفد التخٌٌر أو الفص" أو"، فالرابط 

. رابط وصل بمنزلة الواو

قول مثل  وتفٌد التخٌٌر،"  و"وقد تكون بمعنى  ،من روابط الفصل " م"والرابط   : م *- 

:المتنبً
4
  

ًَّ َبُروٌد َوْهَو فًِ َكبِِدي َجْمرُ   َمْ ِ  َماُء الَغَمامَ  َْم  َِرٌقُِك  َخْمُر         بِفِ
5
 

:وٌقول الشاعر
6
 

ُذوُب َظْرفًالا ٌَ ُروُع َرَكاَنةًال َو ٌَ
7

          ٌ ٌْ ٌُْدَرى  ََش ُغَلَُم   ََ مْ  َفَما 

جمع بٌن وقار الشٌوخ »ألّن المعنى هو أن الممدوح  ؛التخٌٌر" أم"وفً هذا البٌت ال تفٌد     

«انوالشب
8

. ، فجاءت بمعنى اإلباحة، فقد تتغٌر داللة الرابط اللغوي حسب استعماله فً السٌاق

. السٌاق

قام المتنبً بتوظٌف مإشرات وروابط لغوٌة، ساعدت على تنظٌم العالقات بٌن الحجج       

للتركٌب أدوات تضمن تالحم أجزاء النص، وترابط عناصره »والنتائج عن طرٌق التركٌب؛ فـ

: وٌمكن أن نشٌر هنا إلى نوعٌن اثنٌن فقط وهما... عض من أهمها الروابطواتصال بعضه بب

إلخ ...مثل الواو والفاء وثم: الروابط النحوٌة    -

                                      
1
. 604النحو الوافً، المجلد الثالث، ص: حسن عباس   

2
. 60ص: الدٌوان  

3
. 54، ص1العرف الطٌب فً شرح دٌوان أبً الطٌب، ج: الٌازجً  

4
. 62نفسه، ص  

5
. البارد: البٌضاء، البرود السحابة: الغمامة  

6
. 103الدٌوان، ص  

7
. خفة الروح وذكاء القلب: الرزانة والوقار ، والظرف: الركانة  

8
. 98، ص1العرف الطٌب فً شرح دٌوان ابً الطٌب، ج: الٌازجً   
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«وغٌرها" حتى"و" لكن"و" بل"نحو: الروابط الحجاجٌة    -
1
. 

والروابط التً استعملها المتنبً لٌست حججا بعٌنها، إنما هً قوالب تنظم العالقات بٌن    

: لمقدمات والنتائج وتربط بٌنها، منها ألفاظ التعلٌلا

  : لفاظ التعلٌل -2     

استعمل المتنبً ألفاظا أسهمت فً ربط الحجج، قاصدا بها تبرٌر مواقفه وتعلٌل آرائه،       

" الشهادة" ،"دلٌل"،"دل"،"السبب"كلمات مثل "و" المفعول ألجله: "ومن  هذه األلفاظ نجد

... لوصل السببًوا" كً"و" ألنّ "و

 :المفعول ألجله-2-1

وٌشارك عامله ( أي بٌان علته)المصدر الذي ٌدل على سبب ما قبله»هوالمفعول ألجله       

،ومقترن ...ومضاف...مجرد من أل، واإلضافة: ثالثة أقسام[ وهو.. ]فً فً وقته وفاعله

«حدٌثاوهذا القسم دقٌق فً استعماله وفهمه، قلٌل التداول قدٌما و... بؤل
2

، وقد استعمل المتنبً 

:المتنبً المفعول ألجله فً قوله
3
 

اِس  اَوَمْن لَْم ُتَعلِّْمُه لََك الُذلَّ َنْفُسُه     ِمَن النَّ     َ لََّمْتُه الَمَناِصلُ  ُطّرًال

من لم ترشده نفسه إلى الخضوع لك اختٌارا أرشدته إلى ذلك سٌوفك فخضع »:والمعنى أنّ     

«اضطرارا
4

طوعا ورغبًة، وهً مفعول ألجله جاءت لتعلل سبب " راط"، فمعنى كلمة 

:وٌقول أبو الطٌب. خضوع الناس للممدوح
5
 

ٌُْجَتاُب الُمُسوَح  َدا     َمَخاَفةًال َفأَْصَبَح  وََص الُمَسرَّ ْجَتاُب الدِّ ٌَ َوَقْد َكاَن 
6
 

من خوفه  هو وصار ٌلبس المسوح بعد الدروع، وسبب ذلك" سٌف الدولة"فقد ترهب عدو      

أما فً  ".مخافة"الممدوح، ولفظة التعلٌل التً ربطت بٌن العلة والنتٌجة هً المفعول ألجله 

:قول الشاعر
7
 

ٌُْنفِِق الّسا اِت فً َجْمِع َمالِِه       َفالِذي َفَعلَ الَفْقُر  َمَخاَفَة َفْقرٍد وَمْن 

                                      
1
. 373الحجاج والشعر، نحو تحلٌل حجاجً لنص شعري، مجلة دراسات سٌمٌائٌة أدبٌة لسانٌة، ص: أبو بكر العزاوي  

2
. 225دار المعارف، مصر، الطبعة الثالثة، الجزء الثانً، ص النحو الوافً،:عباس حسن  

3
. 378الدٌوان ، ص  

4
. 395ص-2العرف الطٌب فً شرح دٌوان أبً الطٌب، ج: الٌازجً  

5
. 371الدٌوان، ص  

6
. الدروع:ثٌاب من الشعر، الدالص: المسوح -ٌلبس: ٌجتاب  

7
. 189الدٌوان، ص  
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فً خشٌته من الفقر، الشاعر فً هذا المثال ٌقدم حجة القائل بجمع المال والمتمثلة فإّن    

ثم قام بدحضها عن طرٌق  وكانت هذه الحجة مفعوال ألجله، دل بها على سبب ما قبلها،

ألنه إذا جمع منع والمنع  ؛من جمع المال خوف الفقر كان ذلك هو الفقر»فـ التركٌب الشرطً

«وهذا كما قٌل قدٌما الناس فً الفقر مخافة الفقر ،فقر
1
الجزاء،  وتؤكٌد الشاعر لحجته بفاء 

لتكون حجته أقوى، فإذا جمع اإلنسان المال واشتد حبه له، أصابه البخل، والبخل والمنع فً 

.   حد ذاته فقر

ٌّن لسٌف الدولة سبب بقائه عنده فقال    :وقد استعمل الشاعر المفعول ألجله؛ لٌب
2
 

ْدُت َنْفِسً فًِ َذَراَك  ٌَّ ةًال َوَق َدا  َوَمْن َوَجَد اإلِْحَسانَ      َمَحبَّ ٌَّ ا َتَق دًال ٌْ َق

ًّ ام الشاعر عند سٌف الدولة حباً لهفقد أق جاء مفعوال  "محبةً "ولفظ التعلٌل  ،ده بإحسانه، وألنه ق

. سبب إقامة الشاعر عند الممدوح، ومن هنا ربط لفظ التعلٌل بٌن السبب والنتٌجة فّسرألجله، و

ن مستوفٌا للشروط جاز نصبه إذا كا»ومن أحكام المفعول ألجله التً أوردها النحاة أنه   

الالم، ثم، فً، : مباشرة، وجاز جره بحرف من حروف الجر التً تفٌد التعلٌل، وأوضحها

«والباء، وِمنْ 
3
 .

 :الَلم الجار *- 

وشبه ... والتملٌك... والملك... واالستحقاق... االختصاص»:ولها معان كثٌرة منها    

 ...والقسم ...ٌن هً الواقعة بعد أسماء األفعالوالتبً... والنسب... والتعلٌل... التملٌك

«...والصٌرورة ...والتعدٌة
4

:التً تفٌد التعلٌل فً قوله "الجر مو"، ومن أمثلة ذلك 
5
 

ٌَُجـِرُدها  ه  َتْبكً  لى األْنُصِل الُغُموُد  ِذا          َْنـَذرَها  نَّ

لِِعْلِمـها
6
ُه فً ا  ٌُْغِمـُدها  َنَّها َتصـٌُر َدَمـا        و َنَّ َقاب  لرِّ

غمود سٌوفه تبكً على »بدلٌل أّن  ،ٌحاول الشاعر إقناع المتلقً بشجاعة ممدوحه وإقدامه     

لعلمها أن النصال المذكورة ستلبس لون الدم لكثرة ما تتلطخ  ؛نصالها إذا أنذرها أنه ٌجردها

                                      
1
 349شرح دٌوان المتنبً، ص: الواحدي  

2
. 373ص: الدٌوان  

3
. 226-225، ص2حسن، النحو الوافً، ج عباس  

4
. 98-96لجنى الدانً فً حروف المعانً، صا: المرادي   

5
. 10الدٌوان، ص  
وٌفٌد بٌان السبب، لكن ٌعرب جارا ومجرورا رغم استٌفائه " الالم والباء وفً"قد ٌسبق المصدر حرف جر للتعلٌل مثل  6

. 226، ص 2،جالنحو الوافً :عباس حسن :شروط التعلٌل، ٌنظر
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«وأنه سٌجعل الرقاب غمودا لها بدال منها ،به؛ فٌذهب رونقها
1
نتٌجة، والسبب : ء الغمودفبكا ،

هو استبدالها بالرقاب وتلطٌخها بالدم، أما الرابط الحجاجً الذي ربط بٌن الحجة والنتٌجة؛ فهو 

..(. لعلمها) المفعول ألجله

:و ٌقول الشاعر   
2
 

ٌُنِــَها فً ُتَراُبهُ  ِكَلبٍد ُكْحلُ  َْ 
3

فُـُه فً َجَنابٍد        ٌْ َوَس
4
ْسُبُق الَعَذوَ   ٌَ

ْهَر َما َنَزوَ  لُِنوِرهِ  فًِ َسَماِء الَفْخِر َمْخَتَرٌق      لَْو َصاَ َد الفِْكَر فٌِِه الدَّ

أراد بنوره شهرته وصٌته؛ أي أنه عالً الشرف والذكر حتى لو صاحب »:ٌقول الٌازجً     

ٌنزل بل ال ٌزال مستمرا فً  الفكر فً مصعده طول الدهر لم ٌنته الفكر معه إلى حد، ولذلك ال

«عوده إلى ما شاء هللاص
5

. أي بسبب شهرته وصٌته" لنوره: "، والم الجر جاءت بمعنى التعلٌل

. وصٌته

:وقد وظف الشاعر الالم الجارة التً تفٌد التعلٌل أكثر من مرة فً بٌتٌن، ٌقول     
6
 

بِكْ  ََنا َ اتٌِب  ٌب             لَِتَعتُّ ِ كْ ُمَتَعجِّ  لَِتّعُجبِّ

َتنِ  ٌْ ا  ِْذ ُكْنُت ِحٌَن لََق عًال بِكْ ي         ُمَتَوجِّ ٌُّ  لَِتغ

ونّظم العالقة بٌنهما، " الم الجر"وردت النتٌجة قبل السبب، ومٌزها الرابط الحجاجًولقد     

فالشاعر ٌبرر سبب النتٌجة التً آل إلٌها من عتاب وتعجب وتوجع بحجج ثالثة هً عتاب 

: المخاطب وتعجبه وتغٌبه، وٌمكن تمثٌلها كما ٌلً

لمقدمة الرابط الحجاجً            ا               النتٌجة      

تعتب المخاطب       عاتب                                      

. الالم               تعجبك    متعجب                  

. متوجعك                                    تغٌبك    

:ٌقول الشاعر
7
 

                                      
1
. 6ان أبً الطٌب، الجزء األول،صالعرف الطٌب فً شرح دٌو: ناصٌف الٌازجً  

2
. 18ص: الدٌوان  

3
كناٌة عن والء القبٌلة للممدوح، " ترابه كالب كحل أعٌنها"  

4
. هً قبٌلة ،وهنا كناٌة عن شقائهم بغزواته" فً جناب"  

5
. 13العرف الطٌب فً شرح دٌوان أبً الطٌب، الجزء األول، ص  

6
. 40الدٌوان، ص  

7
. 19ص  نفسه،  
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لَى َوَوْرِد الُخُدوِد  لَِبٌِاِا         َكَما قُتِْلُت َشِهٌدٌ  َكْم ََقتٌِلٍد  الطُّ

ٌّن الشاعر أنه إذا  قتل فإّن     «البٌض والخدود الحمر األعناقسبب قتله حب »ٌب
1
فالرابط  ، 

ٌّن السبب، تماما كالمثال " الالم الجارة"الحجاجً  فً هذا المثال ربط بٌن المقدمة والنتٌجة، وب

.  السابق

:قول الشاعرفً و 
2
 

َماِح  َْذَهُب  ــَفُرُؤوُس الرِّ ٌْ َصْدِر الَحقُوِد لِِغلِّ َو َْشَفى  ـظِ       لِْلَغ

ذهاب الغٌظ، وشفاء الحسد والغل هو القتال بالرمح ، وساعد فً الربط بٌن المقدمة  فسبب    

، والتً وضحت " أشفى"و" أذهب"كما نالحظ وجود اسمً التفضٌل " الالم الجاّرة"والنتٌجة 

.  القوة الحجاجٌة بٌن القولٌن ، فذهاب الغٌظ وشفاء غل الحقود

:الشاعر وٌقول
3
 

َقْت  َناُن لََها ُكْحلُ       لِـنَِزالِهِ َوَكْم َ ٌُن َقْرنٍد َحدَّ َفلَْم ُتْغِا  ِو والسِّ

سبقه مدوح يفإّن المه، تلازنلم فمجرد نظرة العدو إلٌه الشاعر بشجاعة الممدوح،  أشادحٌث     

حٌث إن تحدٌد النظر  وم الجر؛طرفه، والرابط هو  جعل سٌفه فٌها كالكحل قبل أن ٌغضّ يو

 :ٌمكن تمثٌلها كما ٌلً النزال؛ نتٌجة والسبب هو

 .نزال الممدوح"          وم"الرابط      العدو ٌحدق بنظره       

فلم تغض "السببٌة؛  الدالة على فاءالثم أصبحت النتٌجة سببا آخر ٌظهر فً عجز البٌت بعد   

:  كنتٌجة لما سبق" إال والسنان لها كحل

نتٌجة      رابط حجاجً        سبب                       

.   أصبح السنان فً العٌن       فاء       التحدٌق للنزال               

  :الَلم الناصبة *-

لكوفٌون، أما البصرٌون، فهً عندهم الم جر، قال بها ا»وتنصب الفعل المضارع وقد    

«المضمرة بعدها" أنْ "والناصب 
4

الم ...الم كً، وهً الم التعلٌل»: :، ولها ستة أقسام وهً

والم ...الناقصة المنفٌة الماضٌة لفظا أو معنى" كان"الجحود، وهً الالم الواقعة بعد 

                                      
1
. 31شرح دٌوان المتنبً، ص: يالواحد  

 
2
. 21، صالدٌوان 

3
. 45صالدٌوان،   
. 114الجنى الدانً فً حروف المعانً،ص: المرادي 4
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والالم " ...أنْ "والالم التً بمعنى ...ائدةالالم الز... الصٌرورة وتسمى الم العاقبة أو الم المآل

«التً بمعنى الفاء
1
 .

تتصل » ألنها ،"الم كً"ـالالم الناصبة التً تفٌد هذه الالم التعلٌل، وقد سمٌت ببونقصد       

وعند الكوفٌٌن الالم  ،باألفعال المستقبلة وٌنتصب الفعل بعدها عند البصرٌٌن بإضمار أن

زرتك لتحسن "وذلك قولك  ،"كً"ي كال المذهبٌٌن متضمنة معنى بنفسها ناصبة للفعل وهً ف

 ،فالناصب للفعل أن المقدرة بعد الالم ،وتقدٌره ألن تحسن إلً ،تحسن إلً "كً"المعنى  "إلً

بتقدٌر مصدر مخفوض والفعل  "أن"فتكون  ،وهذه الالم عند البصرٌٌن هً الخافضة لألسماء

«إلحسان إلًأي ل "جئتك لتحسن إلً" :بالالم كقولك
2
ولكونها تفٌد التعلٌل؛ فإنها تقوم بالربط  ،

:بٌن المقدمة والنتٌجة، ٌقول المتنبً
3
  

َلًال ُمْظلَِما       ُغْصٌن َ لَى َنَقَوْي َفَلَ ٍد َنابٌِت   ٌْ َهاِر ُتقِلُّ لَ َشْمُس النَّ

ْرِمً َمْغَنَما لِ ُ  لَِتْجَعلَنًِ ِوَّ        لَْم ُتْجَمِع األَْضَداُد فًِ ُمَتَشابِهٍد  

لم تجمع هذه األوصاف المتضادة »حٌث" لٌل مظلم -شمس نهار"ٌذكر الشاعر األضداد       

«فً شخص متشابه المحاسن إال لتجعلنً غنٌمة لما أنا مغترمه من غوائل حبها
4

، فاجتماع 

. األضداد هو السبب فً جعل الشاعر غنٌمة لحب حبٌبته

:فً قوله" كً"الم مقترنة بـوقد استعمل الشاعر ال: وم كً *-
5
 

َما َ َرَا هللاُ الُجُنوَد بُِكْم       ًْ َو ِنَّ ُكوُنوا بَِلَ َفْسلٍد  لَِك ٌَ
6
 َِذا َرَجُعوا  

ٌقول إنما خذلهم هللا وجعلهم  ،ٌعنً جنود سٌف الدولة ؛إنما ابتلى هللا الجنود بكم»ومعناه      

ٌعود إلٌكم فً األبطال وذوي النجدة فال لكم عرضًة لٌجردهم من األوباش الذٌن قتلتموهم ف

«ءل وال دنًسٌكون فٌهم ف
7
.  ، فسبب ابتالئهم هو تجرٌدهم من كل دنًء رذل 

الناصبة للفعل المضارع، وتفٌد التعلٌل وتربط بٌن قضٌتٌن " كً"استعمل المتنبً  :كـً *-

:حجاجٌتٌن، ومثال ذلك قوله
1
 

                                      
. 123-115نفسه 1
ٌوم  مٌلود بن عبد الرحمن: : كتاب الالمات مكتبة مشكاة اإلسالمٌة، كتبه: أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجً 2

. 14، ص 15/07/2005الموافق  ،1426جمادي الثانٌة  21الجمعة 
. 15ص ، الدٌوان 3
. 10، ص1العرف الطٌب فً شرح دٌوان أبً الطٌب، ج: الٌازجً  4
. 314الدٌوان، ص 5
. الفسل هو الرذل الذي ال حٌاء له 6
. 541-540شرح دٌوان المتنبً، ص: الواحدي  7
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َلَتٍد     ًَ وَ ُمَتَجمِّ ًْ ولَِكْن     لَبِْسَن الَوْش ُصنَّ الَجَماوَ  َك ٌَ

غنٌات بحسنهن عن »فسبب لبسهن الثٌاب المنقوشة هو صون الجمال ولٌس التجمل ألنهن    

«ولكن ٌلبسنه لٌصن به جمالهن عن أعٌن للناظرٌن ،التجمل فً الوشً
2
وٌمكن تمثٌل هذه   ،

:    الحجة كما ٌلً

سبب           رابط حجاجً  ة      ـجـنتً             

لبسن الوشً          كً             ٌصن الجماال             

:وفً مدحه لسٌف الدولة ٌقول
3
  

ًْ َقَصُدوا َهْدَم ُسوِرَها َفَبَنْوهُ       َو ََتْوا  ٌُْقِصُروهُ َفَطاوَ  َك

لقلعة لتبرٌر الفعل؛ فقد قصدت الروم هدم سور ا" كً"استعمل الشاعر الرابط الحجاجً     

وتقصٌرها؛ فكان نتٌجة ذلك أنهم بعثوا بسٌف الدولة على إتمام بنائها، فقصدهم كان سببا فً 

:  وٌمكن تمثٌل هذه الحجة كما ٌلًالبناء واإلطالة، 

أتوا        كً           ٌقصروه   

سبب   نتٌجة      رابط حجاجً      

: ة؛ أيثم إّن قصدهم هذا أصبح سببا فً البناء واإلطال 

سبب ُسوِرَها        َهْدمَ     َقَصُدوا  

الفاء                   رابط حجاجً 

الطول والبناء       نتٌجة   

ًّ ( هدم سورها)نالحظ كذلك فً هذا البٌت مفعوال ألجله    ة مجًء الروم، فسبب ن علّ جاء لٌب

. مجٌئهم هو الهدم

:ٌقول المتنبً
4
 

َنا ِمْثَلِن فًِ الَوَهِن َوِخلَّةٍد فًِ َجلٌِسٍد  َلْ  َرى  َنَّ ٌَ َما  ٌْ َتقٌِِه بَِها        َك

رب خصلة فً جلٌس لً أستقبله بمثلها من نفسً أي أتخلق بمثلها كً »وٌعنً بقوله هذا    

«ٌظننً مثله فً ضعف الرأي
1
عن العمل" كً"حسب بعض النحوٌٌن كافة لـ" ما"، إذا كانت  

2
 ،

                                                                                                                        
. 139صالدٌوان،  1
. 139، ص1أبً الطٌب،ج العرف الطٌب فً شرح دٌوان: ناصٌف الٌازجً 2

3
. 410الدٌوان، ص  

4
. 171، صنفسه  
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كما هو موضح فً شرح " كً"ألفاظ التعلٌل تساوي الرابط السببً فإنها فً هذا المثال لفظ من 

:وفً مثال آخر ٌقول المتنبً. البٌت
3
 

لََها  ٌْ ًْ وَ َتْحَزَنا        َخلَِت البَِلَُد ِمَن الَغَزالَِة لَ َفأََ اَضَهاَك هللاُ َك

عند فقدها  ،وٌقصد الشاعر الدعاء للممدوح بؤن ٌجعله هللا عوضا ألهل البالد من الشمس    

" كً"وربط بٌنهما برابط حجاجً  ،فً اللٌل كً ال ٌحزنوا، فرتب الشاعر الحجة والنتٌجة

: على المنوال اآلتً

جعلك هللا عوضا من الشمس         كً             ال ٌحزن أهل البالد 

نتٌجة محتملة   سبب محتمل                    رابط حجاجً      

حرف من حروف المعانً وهً من قسم األداة، تدخل على االسم »ي وه :الباء *-   

«وتؤتً لمعان وظٌفٌة...الصرٌح، والمإول وٌكون بعدها مجرورا أو فً محل جر
4

، ومن أهم 

معانٌها اإللصاق واالستعانة والمجاوزة والتبعٌض والمصاحبة واالستعالء والقسم والمقابلة 

هً التً تصلح : قال ابن مالك  »سمى كذلك بباء التعلٌلوباء السببٌة ت... والتوكٌد والسببٌة

التعلٌل  ولم ٌذكر األغلبون باء التعلٌل، استغناًء بباء السببٌة ألنّ ... غالبا فً موضعها الالم

«والسبب عندهم واحد
5

ألنها  ، وداللة الباء السببٌة تفٌد التعلٌل هً التً تجعلها رابطا حجاجٌا؛

:الحجة والنتٌجة ، ومن أمثلتها قول المتنبً تدل على الحجاج وتربط بٌن
6
  

َساَرا  بِكَ َسَما  ٌَ ا  َسارًال ٌَ ً َفَ ْوَق الُهُموِم       َفلَْسُت  َُ دُّ  َهمِّ

سمت بك أي همتً حتى صارت فوق الهمم » :حٌث ٌقول ؛سببٌة أي بسببك" بك"فالباء فً 

«ولست أقنع بما ٌكون ِغًنى وٌسارا أطلب ما فوقه
7

:بً، ٌقول المتن
8
 

َهابُ  بـُِجْرِمِهمْ َفإِْن َهاُبوا  ٌَ ا َمْن  ٌُّ ْرُجوا َ لِ ٌَ ا         َفَقْد  ًٌّال . َ لِ

إن خافوه بجرمهم فهم ٌرجونه أٌضا مع بؤسه »أي أنهم خافوه بسبب جرمهم، بمعنى أنهم

«حلٌم
1

:، ٌقول الشاعر
2
 

                                                                                                                        
1
. 315الواحدي، شرح دٌوان المتنبً ، ص  

2
 263ٌنظر الحسن بن قاسم المرادي، الجنى الدانً فً حروف المعانً، تحقٌق، فخر الدٌن قباوة، محمد ندٌم فاضل، ص  

3
. 153الدٌوان، ص  

4
. 333بً، ص، أقسام الكالم العر فاضل مصطفى الساقً  

5
. 40-39الجنى الدانً فً حروف المعانً، ص: المرادي  

6
. 366ص الدٌوان،  

7
. 580شرح دٌوان المتنبً، ص: الواحدي  

8
. 383الدٌوان ،ص  
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َ  َنِجٌعٍد  فِ ُربَّ ٌْ ًَ  بَِس ْولَِة اْنَسَفَكا      َوُربَّ َقَ افِ  ٍد َغاَضْت بِِه َملَِكا الدَّ

ٌقول  ،رب دم انصب به أي بسببه؛ ألنه صبه أو أمر بصبه وٌرٌد بالقافٌة القصٌدة»ومعناه    

«رب قصٌدة مدح بها فغاضت تلك القصٌدة ملكا حٌث حسده علٌها لحسنها
3

، وٌقول الشاعر 

:فً موضع آخر
4
 

  ُ ْم َوَمالًِ  َْتلَفُوهُ َ نًِّ َ بٌِِدي      َفأَْتلََفهُ  بِـِعْرِسهِ  ََشذَّ

ألنه استغواهم بها فاتلفهم  ؛شّرد عبٌدي بسبب امرأته»:فً شرح هذا البٌت" الٌازجً"وٌقول   

«بتعرٌضه إٌاهم للقتل وهم أتلفوا مالً ألنهم انفقوه علٌها وعلٌه
5

ت الباء على السبب، ، فدلّ 

:بسبب امرأته، ٌقول المتنبً
6
 

َراَحتًِ        ُضْعفًالا َو َْنَكَر َخاَتَماَي الِخْنِصَرا  َنِكَرْت َقَناتًَِفبِلَْحِظَها 

أي بسبب نظره إلٌها صار ضاوٌا مهزوال حتى أنكر رمحه ٌده وخاتمه خنصره ضعفا
7

، فالباء 

ٌّن علة ما قبله، أي السبب  هنا أفادت التعلٌل، كما نجد أن لفظ ضعفا جاءت مفعوال ألجله لتب

:و ٌقول الشاعر(. هلضعف)الذي جعل قناته تنكر راحته
8
  

تًِ     ُمْسَودَّ ٌ َولَِماِء َوْجِهً َرْوَنُق  َباِب َولِمَّ ُت َ لَى الشَّ ٌْ َولََقْد َبَك

ْوِم فَِراقِِه        َحتَّى لَِكْدُت  ٌَ ِه َقْبلَ  ٌْ َجْفنًِ  َْشَرُق  بَِماءِ َحَذراًال َ لَ

ي ٌضٌق عنها، أبها جفنً  لكثرة دموعً كاد ٌشرق»:فً شرح هذا البٌت" الواحدي"ٌقول     

ٌقال شرق بالماء كما ٌقال غص بالطعام، وإذا شرق هو ولذلك قال أشرق وٌجوز أن ٌغلبه 

«البكاء فال ٌبلغه برٌقه وٌكون التقدٌر بسبب ماء جفنً أشرق برٌقً
9

" بماء"، فدلت الباء فً 

لشاعر كان بسبب ؛ فبكاء ا"حذرا علٌه"على السبب، وفً المثال نفسه نجد مفعوال ألجله وهو

. حذره على شبابه

:ٌقول الشاعر     
10
 

                                                                                                                        
1
. 399، ص2العرف الطٌب فً شرح دٌوان أبً الطٌب، ج: الٌازجً  

2
. 297الدٌوان، ص  

3
. 493، شرح دٌوان المتنبً ، صالواحدي  

4
. 515ن، صالدٌوا  

5
. 557العرف الطٌب فً شرح دٌوان أبً الطٌب، ص  

6
. 523الدٌوان، ص  

7
. 227ٌنظر الواحدي ، شرح دٌوان المتنبً، ص  

8
. 29الدٌوان، ص  

9
. 43شرح دٌوان المتنبً، ص  

10
. 34الدٌوان، ص  
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مِ َفَقْلَقْلُت  الِذي َقْلَقلَ الَحَشا       َقَلَقِلَ ِ ٌسٍد ُكلُُّهنَّ َقَلَقِلُ  بِالهَّ

القلقلة التحرٌك وٌرٌد بالحشا ما فً داخل الجوف والقالقل األولى جمع قلقل »وٌعنً بـ    

سبب الهم الذي حركه قلبً توقا خفافا فً السٌر؛ ٌعنً ٌقول حركت ب... وهً الناقة الخفٌفة

«...سافرت ولم أعرج بالمقام الذي ٌلحقنً فً الضٌم
1
سببٌة أي بسبب الهم، ( بالماء)والباء فً 

:الهم، وٌقول الشاعر فً موضع آخر
2
 

َماُء  َرْت ُكلُّ ِمْصرٍد َ ْن َطَراُبلُِس      بِِهْم  ََ َكاِرٌم َحَسَد األَْرَا السَّ َوَقصَّ

سببٌة أي بسبب هإالء األكارم تحسد السماء ( بهم)واألكارم هم األفاضل والباء فً      

لكونهم فً األرض تحسدها السماء؛ حٌث لم ٌكن فً السماء مثلهم، وتؤخر كل »األرض؛ أي 

«مصر عن بلدتهم لفضلهم على سائر األمصار
3
 .

... التعلٌل... المصاحبة.. .الظرفٌة»  :وله تسعة معان منها، وهً حرف جر :فً *-      

تكون  [أو" ...]الباء"تكون بمعنى[ أو...]"على"تكون بمعنى [ أو... ]المقاٌٌسة

«تكون زائدة[ أو] "...من"تكون بمعنى [ أو"...]إلى"بمعنى
4
، ومعنى التعلٌل هو الذي ٌهمنا  

. لكونه رابط حجاجً بٌن السبب والنتٌجة

:ول الشاعرعلى التعلٌل فً ق"  فً"ٌدل حرف الجرو
5

   

َخْصِمً  فٌُكمُ َفلَْو لَْم َتَغْر لَْم َتْزِو َ نًِّ لَِقاَءُكْم      َولَْو لَْم ُتِرْدُكْم لَْم َتُكْن 

لو كانت النوى ال تغار علٌكم لما طوت لقاءكم عنً ولما »حٌث ٌلوم الشاعر النوى والبعد فـ   

«خاصمتنً بسببكم
6

. تحٌل إلى معنى السببها أفادت التعلٌل ألن" فً"، وحرف الجر 

:ٌقول المتنبً
7
 

َوَكاَتَمِت الَقْلَب َما ُتْبِصُر          فٌُِكمُ َكأَنًِّ َ َصْت ُمْقلَتًِ 

إذا رأت عٌنً ما تحبون كتمه، تناساه قلبً، حتى كؤّن العٌن كتمت عنه »وٌقصد الشاعر أّنه    

د، إنما هو كتمها عنه ما رأته فكؤنه أي من أجلكم، وعصٌان المقلة للفإا( فٌكم)وقوله ...ما رأت

                                      
1
. 55شرح دٌوان المتنبً، ص: الواحدي  

2
. 25الدٌوان، ص  

3
. 106ص نبً، لواحدي ، شرح دٌوان المتا  

4
. 252-250الجنى الدانً فً حروف المعانً، ص: المرادي   

5
. 80الدٌوان، ص  

6
. 150شرح دٌوان المتنبً، ص :الواحدي   

7
. 353ص الدٌوان ،  
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«كانً عصت مقلتً فٌكم قلبً وكاتمته ما تبصر: قال
1

 ىعل "فً"، وقد دل حرف الجر 

. عصٌان المقلة للقلب وكتمانها ما أبصرت ، بمعنى بسببٌل والسببلالتع

  :كلمة السبب *-

لمتنبً فً رثاء أخت تلفظا، وقد استعملها ا "السبب"ومن ألفاظ التعلٌل كذلك ذكر كلمة      

:حٌن قال" سٌف الدولة"
2
 

ُت َووَ ُوٌد بَِل  ٌْ َسَبِب وو َذَكْرُت َجمٌَلًال ِمْن َصنائِِعها         ِو َبَك

محبته لها وبكائه علٌها، ٌقول  قدم الشاعر الحجة أوال أن جمٌل صنائع المرثٌة سببُ     

والمحبة لها سبب  ،بتً إٌاهاإذا ذكرت صنائعها بكٌت لمح» الواحدي فً شرح هذا البٌت

أي لم ٌكن بكائً لود  ؛وسبب محبتً صنائعها لدي وإحسانها، وروى ابن جنً بال ود وال سبب

«أو سبب سوى صنائعها
3

ولكل مودة سبب، وسبب مودته جمٌل  رثٌة، فبكاء الشاعر لمودته للم

. جمٌل صنائعها

:ٌقول الشاعر فً موضع آخر   
4
 

َت َشَكاَتَك فً ِجْسمِ  ٌْ َتَك ُتْجزي بُِبْغاٍد وُحب َولَ ٌْ ِه         ولَ

 َسَببْ َفلَْو ُكْنَت ُتْجزي بِِه نِْلُت َمْنـ     َك  َْضَعَف َحظٍّ بِأَْقَوى 

ٌِّن له قوة حبه، وٌقارنها مع حب اآلخرٌن له، ٌقول       ٌخاطب المتنبً سٌف الدولة لٌب

ٌاك لكان ضعٌفا باإلضافة إلى قال ابن جنً لو تناهٌت فً جزائك إٌاي على حبً إ»:الواحدي

لو جزٌتنً بحبً لك وهو أقوى سبب؛ ألّن حبً لك أكثر من حب  ...قوة سببً فً حبً لك

«غٌري، لنلت منك القلٌل، ٌشكو إعراضه عنه وأنه ال ٌصٌب حظا مع قوة سبب
5

، وهنا نّظم 

كان ؛ حٌث ٌتمنى لو "لٌتك تجزي ببغض وحب"الشاعر حجته عن طرٌق بداٌته بالمقدمة 

الممدوح ٌجزي الناس على قدر حبهم أو بغضهم، والنتٌجة المحتملة أن ٌكون جزاإه أكبر 

وأقوى لقوة حب الشاعر له، غٌر أن النتٌجة تغٌرت إذ سٌنال منه القلٌل؛ نظرا لقلة حظه 

". سبب"التعلٌل  بالرغم من قوة سببه، والرابط الحجاجً هو لفظ

                                      
1
. 104شرح المشكل فً شعر المتنبً،ص: ابن سٌدة  

2
. 435ص: الدٌوان  

3
. 714مكتبة مشكاة اإلسالمٌة، ص شرح دٌوان المتنبً ،  

4
. 440، صالدٌوان  

5
. 728شرح دٌوان المتنبً، ص  
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:ٌقول المتنبً 
1
 

َها لَْو ُكْنُت  َْدرِ  اَدِ  فًِ الَقْتِل  َسَببُ ي  َنَّ ٌَ لَُه      لََزاَد ُسُروِري بِالزِّ

أي الفتنة الداعٌة إلى ذلك تكون سببا إلقبال  ؛لو كنت أعلم أن إعمال الرماح»بمعنى     

«الممدوح، لزاد سروري كلما زادت الفتنة وكثر القتل بسببها؛ ألنها تكون أدعى لقومه
2
، 

. قبال الممدوحفإعمال الرماح سبب إ

. نتٌجة                 حجاجً رابطمقدمة                

 .سبب               إقبال الممدوح            إعمال الرماح  

:وردت كلمة الدلٌل فً قول المتنبً ": دلٌل"كلمة  *-  
3
 

دٍد        َما َكاَنْت َوَفا ُ ُمَحمَّ َس  َدلٌَِلًال  َو  ِنَّ ٌْ ِ َغالُِب  لى  َْن لَ هلِلَّ

مع أنه كان  ،لما لم ٌقدر على االمتناع من الموت» :فً شرح هذا البٌت" الواحدي"ٌقول    

«ذلك على أنه ال غالب هلل تعالى دلّ  ؛ٌغلب جمٌع الناس
4

، "وفاة محمد"هً  ، فالمقدمة

. "دلٌال"والرابط الحجاجً هو لفظ " لٌس هلل غالب"والنتٌجة هً 

:للربط بٌن الحجة والنتٌجة، فقال" ٌدل"الفعل المضارع  كما استعمل الشاعر  
5
 

ُدلُّ وَمْجدي  َبنًِ ِخْنَدفٍد  ٌَ
6

َماِن           ٌَ َ لَى  َّنّ  ُكلَّ َكِرٌمٍد 

«ي منهمأي من قبائل الٌمن ألنّ  ؛شرفً دلٌل على أن كل كرٌم ٌمنً» حٌث ٌقول
7
 ، وٌمكن 

 :توضٌح هذا األمر أكثر بما ٌلً

رابـط حجاجً              نتـٌجـة                   مـة  مقـد            

. الشاعر من الٌمن ومجده              ٌدل على أّن             كل كرٌم ٌمان   

وهو رابط حجاجً، ٌعلل النتٌجة وٌربطها بالمقدمة فً " دلّ "كما استعمل الشاعر كلمة    

:قوله
8
 

مٌِن الِّذي  َْنَت َواِ دُ  ٌَ َهُم  َدلَّ َ هُ       َما وفً ال َ َك فً الِمٌَعاِد ُمتَّ  َنَّ

                                      
1
. 519الدٌوان، ص  

2
. 561، ص2العرف الطٌب فً شرح دٌوان أبً الطٌب، ج: الٌازجً  

3
. 75ص:الدٌوان  

4
. 144شرح دٌوان المتنبً، ص  

 
5
. 33الدٌوان، ص 

6
. قبٌلة من مضر: بنو خندف  

7
. 52شرح دٌوان المتنبً، ص: الواحدي  

8
. 419ص: الدٌوان  
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 ألنّ  ؛إذا حلفت على ما تعده من نفسك دلت الٌمٌن على أنك غٌر صادق فٌما تعده»ومعناه     

»الصادق ال ٌحتاج إلى الٌمٌن
1
؛ حٌث ٌرى الشاعر أّن الصادق ال ٌحتاج إلى قسم أو ٌمٌن  

: ا بالشكل اآلتًوهذا دلٌل على عدم صدقه، وٌمكن تمثٌله

رابـط حجاجً              نتـٌجـة                   مقـدمـة          

  أنت تتوعد بٌمٌن             ما دّل            أنك متهم فً وعٌدك      

: ٌستنتج المتلقً ما ٌلً

. الصدقالصادق ال ٌحتاج إلى َقَسم  وما فعله           دلَّ            على عدم   

":ٌقول المتنبً
2
 

ْفِس  َْخَلٌَق  ا  َتُدلُّ َولِلنَّ ٌَ ا َما  ََتى  َْم َتَساِخ ًاٌل َ لَى الَفَتى      ََكاَن َسِخ

والنتٌجة ( أكان سخٌا)حجة ربطها الشاعر بالنتٌجة األولى وهً( أخالق الفتى)فالقول األول   

إن النتٌجتٌن ٌحتمل وقوع أحدهما ، ثم  "تدل"برابط حجاجً وهو لفظ التعلٌل ( تساخٌا)الثانٌة 

: ، وٌمكن تمثٌلها كما ٌلً" أو"لذلك أضاف رابط الفصل 

. السخاء: النتٌجة المحتملة األولى           ُدلّ ــتَ أخالق الفتى         

 و                                            

. تكلف فً السخاء: الثانٌة النتٌجة المحتملة                                     

:  الشهاد  كلمة *-

بمعنى الدلٌل؛ لٌربط بٌن قضٌتٌن من خالل تركٌب شرطً؛ " الشهادة"استخدم الشاعر لفظ    

:حٌث قال
3
 

 ًَ تًِ ِمْن َناقِصٍد        َفِه لًِ بِأنًِّ َكاِملُ  الّشّ َ َهاَد ُ  ِذا  ََتْتَك َمَذمَّ

أنه لو كان فاضال  أي» كان ذمه له دلٌال على كماله معنى هذا أنه إذ قام ناقص بذمه،و   

فؤوجب ذلك َتَضاداً . ِمثلً، ما َذمنًَّ لَِتَشاكلُنا فً الفضل، وألنه لو كان فاضالً لَنَقص وَفضلت

«وتعادٌاً 
4

: ، فنستنتج أّن هناك

رابط حجاجً            نتـٌجـة                   مقـدمـة          

                                      
1
. 702شرح دٌوان المتنبً، ص: الواحدي   

2
. 442الدٌوان، ص  

3
. 180نفسه، ص  

4
. 11شرح المشكل فً شعر المتنبً، ص: ابن سٌدة  
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بالكمال               ة الناقص             شهادةمذم          

:ٌقول الشاعر
1
 

ُب َرْ ِسً َوِذلًِّ َوُنُحولًِ     َوُدُموِ ً َ لَى َهَواِك  ٌْ ُشُهوِدي َش

ٌّنها المإشر اللغوي     وهو " شهودي"جاء الشاعر بؤربع حجج لتبرٌر سبب حبه وهواه، ٌب

:  ، ولقد وقع هذا الرابط فً آخر الكالمرابط حجاجً نظم العالقة بٌن السبب والنتٌجة

. السبب هو الحب     -

. النتٌجة هً شٌب رأس الشاعر وذله ونحوله ودموعه     -

ثم وضع رابطا ٌنظم العالقة بٌنهم،  ،نالحظ أن الشاعر بدأ بذكر النتائج أوال ثم ذكر السبب

          :على الشكل اآلتً

ب            رابط حجاجً نتـٌجـة                 سب      

على هواك           شهودي .           شٌب رأسً وذلً ونحولً ودموعً 

وتقدٌمه للنتائج كان بغاٌة البداٌة باألهم من أجل جلب االنتباه والتؤثٌر ومن ثمة تحقٌق     

. اإلقناع

:ٌقول الشاعر  ":حجة" كلمة *-
2
  

ِر اْقتَِدارٍد  ٌْ ةُ             ُكلُّ ِحْلمٍد  ََتى بَِغ ها اللَِّئاُم  ُحجَّ ٌْ وَِجًءٍد  ِلَ

كان عجزا  ،الحلم إذا لم ٌكن عن قدرة على العدو» فً شرح هذا البٌت" الواحدي"ٌقول     

إن من الحلم ذال أنت  :كما قال اآلخر ون عجزهم عن مكافؤة العدو حلماً وهو حجة اللئام ٌسمّ 

«عارفه، والحلم عن قدرٍة فضل على الكرم
3
الحلم الذي ال ٌصدر عن »ومعنى هذا أٌضا أنّ  ،

«مقدرة ال ٌسمى حلما وإنما هو حجة ٌحتج بها اللئام سترا لعجزهم
4

، وبذلك تتضح لنا ترتٌب 

: الحجج

". حجة"لفظ : فالرابط الحجاجً هو        -

. الحلم الذي ال ٌصدر عن مقدرة: والمقدمة هً       -

. م ستر عجزهمحاولة اللئً: والنتٌجة هً       -

                                      
1
 20الدٌوان، ص   

2
. 164، صنفسه   

3
 .302شرح دٌوان المتنبً، ص: الواحدي   

4
. 163العرف الطٌب فً شرح دٌوان أبً الطٌب، ص: ناصٌف الٌازجً   
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:ٌقول الشاعر فً مدحه ألبً القاسم طاهر بن الحسٌن بن طاهر العلوي
1
 

ُكْن ِمْثلَ َطاِهرٍد         َفَما ُهَو  ِوَ  ٌَ ةُ  َِذا َ لَِوٌي لَْم  َواِصِب  ُحجَّ لِلنَّ

 ،واصب الخوارج الذٌن نصبوا العداوة لعلً بن أبً طالب رضً هللا عنهبالنّ »ٌعنً و     

ًّ بن أبً طالب رضً هللا كان حجًة أل ،م ٌكن العلوي تقٌا ورعا مثل طاهرٌقول إذا ل عداء عل

«ألنهم ٌستدلون بنقصه على نقص أبٌه ؛عنه
2

، فإذا لم ٌتبع العلوي الممدوح فً ورعه وتقواه، 

وهً أن الممدوح ورع  ،كان حجة ألعدائه، والنتٌجة مضمرة ٌفهم معناها من خالل السٌاق

. به وإال كانت حجة الخوارج ودلٌلهم على نقص أبٌه وتقً ٌجب االقتداء

: ٌمكن تلخٌصها كما ٌلً

رابط حجاجً              نتـٌجـة                   مقـدمـة        

. على نقص أبٌه لألعداء              حجةعدم االقتداء بالممدوح            

دأ المرسل خطابه الحجاجً بها فً أثناء ٌب»من ألفاظ التعلٌل؛ حٌث" ألنّ "تعد   :ألنّ  *-

«تركٌبه، وتستعمل لتبرٌر الفعل كما تستعمل لتبرٌر عدمه
3

، وقد أكثر الشاعر من استعمل هذا 

:الرابط الحجاجً المهم، فاستعمله فً قوله
4
 

َت  لى البَِلِد  ٌْ ِر َذْنبٍد            أِلنَّك َقْد َزَر ٌْ ا َ لًِ لَِغ ٌَ َنلُوُمَك 

َك و ٌُلَقََّب بِالَجوادِ َو َنَّ   َتُجوُد  لى َجَوادٍد            هَباُتَك  َْن 

إّنك حقرت أفعال الناس ومناقبهم » ٌبرر الشاعر سبب لومه للممدوح فٌخاطبه قائال     

«وإن هباتك ال تسمح لكرٌم أن ٌسمى كرٌما بالنسبة إلٌك...بزٌادتك علٌهم
5
حٌث بدأ الشاعر  ؛ 

" ألن"أثناء استعمال الرابط  هفالمقدمة أو الحجة؛ ٌمكن القول إذن أن بذكر النتٌجة ثم الرابط

: تكون البداٌة بذكر النتٌجة

رابط حجاجً            مقدمة                    نتـٌجـة     

شدة الكرم فاقت كرم الكرماء                 ألنّ اللوم بغٌر ذنب                

:فً تبرٌر الفعل" ألنّ "ابط ٌقول الشاعر مستعمال الر
6
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َها َتْبُعدَ  ٌْ فاُت أِلَّنَها         َْلَفْت َطرائَِقَها َ لَ َ َرْت فٌِِه الصِّ ًَّ . وَتَح

 ؛صفات المادحٌن له تحٌرت كٌف تحصً فضائله»فً شرح هذا البٌت أنّ " الٌازجً"ٌقول    

«ألنها وجدت طرائقه فً الفضل بعٌدة المنال ال ٌدركها الواصفٌن
1
فقام الشاعر إذن بتبرٌر  ،

" ألنّ "لعدم بلوغها صفاته، واستعمل الشاعر الرابط الحجاجً  ؛سبب تحٌر صفات المادحٌن

. لٌجعل له سببا معقوال

:ٌقول المتنبً 
2
 

ًِّ َو الَغَبى        َو َْ ِذُر فً ُبْغضً  ُهمْ و َْرَحُم  َْقَواماًال ِمَن الَع ُ   أِلَنَّ ِضدُّ

بغضونً عذرتهم أوإذا  ،ظرت إلى أقوام من أهل العً والغباوة رحمتهمإذا ن»ٌعنً بقولهو     

«ضدادي والضد ٌبغض ضدهأهم ألنّ 
3

، ٌستنتج المتلقً أن الشاعر ٌحمل صفات الذكاء 

  .والتعقل؛ ألّن هذه الصفات ضد الغباوة، وسبب عذره لهم ألنهم ضده؛ فالغبً ٌبغض الذكً

:ٌقول الشاعر   
4
 

َنُهْم         ِمَن الَقاِسِمٌن الشُّ  ٌْ نً وَب ٌْ ُهم ْكر َب ٌُسُدوا أِلَنَّ ِهم بِأَْن  ٌْ ٌُْسَدى  َلَ

ومن قال من الرجال  ،هو من اآلباء القاسمٌن»وٌقول "الحسٌن بن علً" ٌمدح الشاعر     

كما  ،والمعنى أنهم ٌشكروننً على األخذ والقبول ،القاسمٌن أثبت للممدوح أمثاال ٌفعلون فعله

 ،وٌقال أسدى إلٌه إذا أنعم علٌه ،همخذ برّ إنهم ٌبرون بؤن ٌبروا فًأل ؛نعامإلشكرهم على اأ

«ٌقول ٌنعم علٌهم بإنعامهم
5
بمعنى أنهم ٌشكرون الشاعر لقبوله إحسانهم، فالشكر متبادل بٌن ،  

لهذا السبب ٌمكن القول أن القضٌة الحجاجٌة األولى، هً الشكر بٌن  ،بٌن الشاعر وممدوحه

والقضٌة الثانٌة هً شكر الممدوح للشاعر لقبوله إنعامهم، والرابط الشاعر وممدوحه، 

". ألنّ "الحجاجً الذي نظم العالقة بٌن القضٌتٌن هو لفظ التعلٌل 

:"أبا العشائر" ادحاٌقول الشاعر م    
6
  

لَئِْن َكاَن  َْحَسَن فً َوْصفِها         لََقْد َفاَتُه الُحْسُن فً الَوْصِف لَْك 

كَ  ْحــٌر و ِنَّ البَِحـار         لتأَنُف ِمْن حـاِل َهـِذي البِـَرْك بَ  أِلَنَّ

                                      
1
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4
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ألنك بحر والبحار  ؛كان وصفه لك أولى من وصف البركة»ٌخاطب الشاعر ممدوحه قائال     

ن ذلك الشاعر كان شبه أه فً معنى البٌتٌن نعصوالذي  ،تؤنف من البرك الستصغارها إٌاها

وأنت  ،حٌث شبهها بك ؛ال أبو الطٌب أنه قد ترك الحسن فً وصفكفق ،"أبً العشائر"ـالبركة ب

«بحر والبحر فوق البركة بكثٌر
1

، فإن كان هذا الشاعر الذي مدح البركة قد أحسن فً 

وصفها، فقد فاته الحسن فً وصف البحر الذي هو أولى بمدحه ووصفه، ٌمكن تمثٌل هذه 

: ما ٌلًكالحجة اإلقناعٌة 

. البركتستصغر بحر والبحر ك                نّ أل             ترك الحسن فً وصفك 

:ٌقول الشاعر فً موضع آخر
2
 

اَا أِلَ  ٌَ اُس الَب ّ َب النَّ هُ َوَما َخاَّ ْعِر َفاِحُمْه         نَّ َقبٌٌِح َولَِكْن  َْحَسُن الشِّ

سواد أحسن ال ولكنّ  ،ه مستقبحالبٌاض فً الشعر حسن ولم ٌخضب البٌاض ألنّ »ومعناه أّن     

«منه فالخاضب إنما ٌطلب األحسن من لونً الشعر
3

؛ فقد استعمل الشاعر أكثر من رابط 

".   لكن"وكذلك الرابط الحجاجً" ألنّ " فاستعان أوال بالنفً ثم بالرابط ؛حجاجً فً بٌت واحد

الته لكن هذه المرة لٌبرر عدم الفعل؛ حٌث بّرر عدم مبا" ألنّ "كما استعمل الشاعر الرابط     

:بمصائب الدهر وهمومه قائال
4
 

ا        ٌَ َزا َما اْنَتَفْعُت بِأَْن  َبالًِ  أِلَنًِّ    َوَهاَن َفَما  َُبالًِ بِالرَّ

إثر وفاة والدته؛ حتى ٌحذو حذوه، وٌحاول  "سٌف الدولة"إذ ٌرمً الشاعر إلى إقناع      

؛ فسبب عدم اكتراث الشاعر "ألنّ "ي إقناعه بعدم المباالة بمصائب الدهر مستعمال الرابط السبب

. بمصائب الدهر هو أنه وجد المباالة ال تنفعه فهً ال تخفف المصائب وال تدفع القضاء والقدر

. المباالة  ال تنفعه (         الشاعرأي )عدم المباالة بالرزاٌا          ألّنً 

:ٌقول الشاعر
5
 

هُ َما َخاَب  ِوَّ          َواألَْمُر هللِ َرُ بَّ ُمْجَتِهدٍد   َجاِهْد  ألَنَّ

                                      
 
1
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2
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3
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4
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5
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لٌس من شرط االجتهاد نٌل المراد، وقد ٌخٌب الجاهد وٌنال مراده »والمقصود هنا أّنه      

القاعد، والمعنى ما أهلك إال اجتهادك فً طلب الملك بتعرضك لهإالء القوم، فصار اجتهادك 

«األمر هلل ال للمجتهد سبب خٌبتك ألنّ 
1

وٌحاول تبرٌر  ،"عضد الدولة"طب ، والشاعر هنا ٌخا

األمر كله هلل، فال ٌفوز حتى وإن كان مجتهدا، بل رب مجتهد  سبب هزٌمته فً الحرب، بؤنّ 

".   ألنّ "كان اجتهاده سبب خٌبته، فاستعمل الرابط الحجاجً 

:واستعمل المتنبً الرابط نفسه قائال  
2
 

ا          َومُ  لُ ِجدًال ٌْ َك اللَّ ٌْ َلَِح ٌَُقاتِلُنًِ  لَ ْنَصَرفًِ لَُه  َْمَضى السِّ

َباِح  ألَنًِّ َن َجْفنًِ َوالصَّ ٌْ ُكلََّما َفاَرْقُت َطْرفًِ            َبِعٌٌد َب

والبٌت الثانً تعلٌل  ،ومعناه أّن انصراف الشاعر عن الممدوح هو أفضل سالح للٌل      

ألنً كلما » ٌبرر ذلك فٌقول، فانصرافه أفضل سالح، و"ألنّ "لفظ التعلٌلللبٌت األول بواسطة 

«فبعد ما بٌن جفنً والصباح لسهري شوقا إلى لقائك ،لم أرك طال لٌلً
3

، وٌقول الشاعر فً 

:موضع آخر مادحا
4
  

َك ِمْنُهْم      َوَدْهرٍد  َت ِمْن  َْهلِِه  َْهلُ  ألَنْ َكَفى ُثْعَلًال َفْخراًال بِأَنَّ ٌْ  َْمَس

ه استحق أن ٌكون الممدوح من أهله، فربط بٌن ألن ؛وٌدعو الشاعر الدهر لالفتخار     

". ألنْ "بالرابط الحجاجً ( استحق أن ٌكون من أهله)و( افتخار الدهر)قضٌتٌن وهما

:ٌقول المتنبً
5
  

َهى َوالَفَراقِِد  َماِن َوَبْدَرهُ      َو ْن وََمنًِ فٌَِك السُّ َك ٌا َشْمَس الزَّ  ُِحبُّ

َس  الَفْضلَ ِ ْنَدكَ  أِلَّن ّ َوَذاَك  ٌْ َش ِ ْنَدَك َباِرُد  ألَنَّ َباِهُر       َولَ ٌْ الَع

أحبك لظهور فضلك على غٌرك من الملوك ال »:فً شرح هذا البٌت" الٌازجً"ٌقول      

«ٌطٌب العٌش عندك وهنائه فإن هذا مما ٌصاب عند غٌرك
6
فالقضٌة التً ٌحاول الشاعر أن . 

مرة للنفً وأخرى " ألنّ " لفظ التعلٌلال مستعم( سٌف الدولة)أن ٌحتج لها هً حبه للممدوح

: لإلثبات؛ وهذا ٌتضح من خالل ماٌلً

                                      
1
. 892شرح دٌوان المتنبً، ص: الواحدي   

2
. 214، صالدٌوان  

3
. 389شرح دٌوان المتنبً، ص: الواحدي  

4
. 46الدٌوان، ص  

5
. 321، صالدٌوان  

6
. 331ص ،2جالعرف الطٌب فً شرح دٌوان المتنبً،  
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          .الفضل عنده باهر                ألّن الشاعر ٌحب سٌف الدولة                  

. العٌش عنده بارد            لٌس ألنّ                                      

:ٌقول الشاعر
1
 

ِد وَ ُتْجَعلُ  ألَنَّكَ          ُتَك فًِ الَقْلِب لًِ ِ دَّ ًال َجَعلْ  ٌَ فًِ ال

اتخذتك عدة لً فً القلب أتشجع بك فً الملمات، » :فً شرح هذا البٌت "الٌازجً"ٌقول      

وأجعل رجاءك سالحا لً على دفع غوائل الدهر ؛ ألنك أجلُّل من أن تجعل فً الٌد كسائر 

«العدد
2

" : ألنّ "لفظ التعلٌل " جعلتك فً الٌد"و " جعلتك فً القلب"جملتٌن ، والرابط بٌن ال

. جعلتك فً القلب               ألنك                 ال تجعل فً الٌد 

:فً موضع آخر الشاعر وٌقول
3

   

ِشً ألَ  ٌْ َش فًِ  ََرِب النُّفُوِس        نًَِّفَمْوتًِ فًِ الَوَغى َ  ٌْ ُت الَع ٌْ َر َ

؛ ألننً أتمنى مثل هذه المٌتة، وحقٌقة لت فً الحرب فذلك عندي هو الحٌاةإذا قت»أنه ومعناه    

«العٌش إنما هً فٌما تشتهٌه النفس
4

: ، وٌمكن تمثٌلها بالشكل اآلتً

. الشاعر ٌتمنى هذه المٌتة           ألّن              الموت فً الحرب عٌش

. العٌش فً حاجة النفوس وما تشتهٌه                                                       

والحجة المضمرة هً أن الشاعر ٌتمنى الموت فً الحرب، والنتٌجة هً أن موته هذا      

. عٌش، بحجة أّن العٌش فً تحقٌق ما تتمناه النفس

 ة،تجدر اإلشارة هنا إلى أّن العالقة الحجاجٌة فً الحجج السالفة الذكر، هً عالقة سببً   

وهذه العالقة تعد من أبرز العالقات الحجاجٌة  "ألنّ "تظهر بوضح أكثر مع الرابط الحجاجً

. ترابط األجزاءاألفكار و تناسقوأقدرها على التؤثٌر فً المتلقً، ألنها توحً ب

  :الوصل السببً -2-2

 ٌعمد المرسل إلى الربط بٌن أحداث» وٌعد وسٌلة من وسائل التعلٌل، وٌكون حٌن      

متتابعة، مثل الربط بما ٌمكن أن ٌكون المقدمة والنتٌجة؛ فتصبح النتٌجة مقدمة لنتٌجة 

«أخرى
1

:فً رثاء والدة سٌف الدولة" المتنبً"، ومن أمثلته قول 
2
 

                                      
1
. 307الدٌوان، ص  

2
. 316، ص2جالعرف الطٌب فً شرح دٌوان المتنبً،  

3
. 56ص: الدٌوان  

4
. 50، ص1العرف الطٌب فً شرح دٌوان أبً الطٌب، ج: الٌازجً  
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ُمرُّ بَِقْبِرِك الَعافًِ ٌَ
3
ْبِكً     ٌَ َؤاِل           َف ْشَغلُُه الُبَكاُء َ ِن السُّ ٌَ َو

هو نتٌجة مروره بقبرها، ولكنه مقدمة حجاجٌة لشغله عن السإال، فبكاء قاصد المعروف      

، وهذا البكاء ٌشغله عن (نتٌجة أولى)بمعنى أنه ٌتذكر معرفها وإحسانها إلٌه، فٌقوم بالبكاء 

إذا مر العافً بقبرها ذكر ما كان » :فً شرح هذا البٌت" الٌازجً"، ٌقول (نتٌجة ثانٌة)السإال 

«شغله ذلك البكاء عن أن ٌسؤلها كعادتهلها من المعروف فبكى، ف
4

الوصل بٌن  ، وعلٌه فإنّ 

المقدمة والنتٌجة هو وصل تتابعً بٌن المرور بالقبر بوصفه العلة األساس، والشغل عن 

. السإال بوصفه نتٌجة له

:ٌقول المتنبً فً رثاء ابن سٌف الدولة   
5
 

ْولَِة الُمْقَتَدى بِِه  ءَ َزا ُف الدَّ ٌْ ْصِل           َك َس َدائُِد لِلنَّ َك َنْصلٌ والشَّ َفإِنَّ

ألنه سٌف والسٌف ال ٌبالً بشدة الوقائع  ؛ٌطلب الشاعر من سٌف الدولة أن ٌتعز وٌصبر   

:  والشدائد

. سٌف الدولة قدوة فً الصبر          مقدمة حجاجٌة

( 2)ثانٌة ومقدمة (1)أولى إنـك سٌـف                      نتٌجة  

نتٌجة ثانٌة           ٌبالً بالشدائد ٌف الالس 

. وتم الربط بٌن المقدمة األولى والنتٌجة األخٌرة بالوصل السببً

:ٌقول المتنبً فً مدح سٌف الدولة 
6
 

ا اْبَنُه  ٌَ َجا ْبُن َحْمَداَن  ٌْ َتَشاَبَه َمْولُوٌد َكِرٌٌم َوَوالُِد        َو َْنَت  َُبو الَه

َوَحْمُدوُن َحاِرٌث       َوَحاِرٌث لُْقَماُن َولُْقَماٌن َراِشُد َوَحْمَداُن َحْمُدوُن 

َوائُِد  َها         َوَسائِـُر  َْمَلِك البَِلَِد الزَّ اُب الِخَلََفـِة ُكلِـّ ٌَ  ُولَئَِك  َْن

لقد حاول الشاعر أن ٌضع تسلسال من خالل ربطه بٌن الحجج ربطا ٌشبه الربط المنطقً،     

أبو الهٌجا كنٌة عبد هللا بن حمدان والد سٌف »:كثر من خالل شرح هذه البٌتكما ٌتضح لنا أ

الدولة والهٌجى من أسماء الحرب تمد وتقصر، ٌقول ٌا ابن أبً الهٌجا أنت أبو الهٌجى ٌرٌد 

                                                                                                                        
1
. 480صمقاربة لغوٌة تداولٌة،  استراتٌجٌة الخطاب،: عبد الهادي بن ظافر الشهري  

2
. 266الدٌوان، ص  

3
. قاصد المعروف: العافً  

4
. 273، ص2العرف الطٌب فً شرح دٌوان أبً الطٌب،ج  

5
. 280ص: الدٌوان  

 
6
. 321ص، الدٌوان  
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 ؛وهإالء آباء سٌف الدولة ،تؤكد المشابهة بٌنهما حتى كؤنه هو، وذلك قوله مولود كرٌم ووالد

كانوا للخالفة بمنزلة أنٌاب الخالفة ... اء ٌشبه أباه فً كرمه وسائر مناقبهأي كل واحد من آب

«وغٌرهم من الملوك بمنزلة الزوائد ال حاجة للخالفة بهم... تمتنع
1

، فتظهر الحجج المتسلسلة 

: كما ٌلً  التً تبرر المقدمة األصل

 .وحسن مناقبه هكرمسٌف الدولة ٌشبه آباءه فً       -

...( من تشبٌهات بلٌغة وحمدان حمدون)عرفون بخصالهم فً الخالفة وآباإك يُ      -

. وشجاعة الفرسان حسن الخصالوأولئك ثبتت فٌهم     -

: التراكٌب الشرطٌة -2-3

ف       على جزءٌن األول منزل بمنزلة  -بالتحلٌل–أسلوب لغوي ٌبنى »بؤّنهالشرط ٌُعرَّ

الثانً إذا انعدم األول، وجود الشًء معلق على إذا تحقق األول، وٌنعدم  الثانًالسبب، ٌتحقق 

«وجود األول
2
 .

باعتبار العالقات بٌن األحداث،  ،الروابط هذهعن "Van Dijk""فان داٌك"ولقد تحدث      

قد تكون هذه العالقات مفككة الربط »فمهمة الروابط األساسٌة هً التعبٌر عن هذه العالقات و

ٌجوز أن تكون أٌضا تلك العالقات ذات قوة متٌنة، على كالحال فً الفصل والوصل، إال أنه 

ٌّنة، أو مشروطة بعضها ببعض، وٌنبغً أن تسمى هذه  معنى أن األحداث ٌمكن أن تكون متع

مما ٌعبر عنه باقتران تبعٌة العالقات بالقضاٌا واألحداث بلفظ  ،الفئة الشاملة لمختلف الروابط

«القضاٌا المتشارطة
3

.  ا ٌعرف بالتراكٌب الشرطٌة، وهذه القضاٌا هً م

:ٌقول المتنبً 
4
 

َدا َتُه        َو ِْن  َْنَت  َْكَرْمَت اللَّْئٌَم َتمَ ِرٌَم َملَكْ  َِذا  َْنَت  َْكَرْمَت الكَ  رَّ

وٌنعدم  ،فامتالك الكرٌم معلق فً وجوده على إكرام الكرٌم، فإن أكرم الكرٌم تحقق امتالكه    

شرطا، وتسمى العبارة  -أكرمت الكرٌم-وتسمى الجملة األولى االمتالك إن انعدم اإلكرام،

إن أنت أكرمت اللئٌم "واألمر نفسه ٌنطبق على الشطر الثانً. جوابا أو جزاءً  -ملكته-الثانٌة 

رام الكرٌم مقدمة أي أّن إك لة الثانٌة نتٌجة لها؛وجملة الشرط هً مقدمة، والجم" تمردا

                                      
1
. 331-330، ص2العرف الطٌب فً شرح دٌوان أبً الطٌب،ج: الٌازجً  ناصٌف  

2
. 284فً النحو العربً، نقد وتوجٌه، ص: مهدي المخزومً  

3
. 101النص والسٌاق ، ص: فان داٌك  

4
. 372الدٌوان، ص  
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ًّ وامتالكه نتٌجة والعالقة الشرطٌة بٌنهما توجد بوجوده وتنتفً بانتفائه، " ذاإ"نه الرابط ، ٌب

مقتضاها أّن المتكلم ٌخبر المخاطب  ؛األصل فً هذا القانون الحجاجً هو قاعدة تخاطبٌة»و

العالقة بٌن المقدم  على إفادة أنّ  ،بؤقصى ما ٌمكن من الفائدة، فٌصٌر هذا األخٌر إلى حمل قوله

«سا ال طردا فحسبوالتالً عالقة شرط، طردا وعك
1

، إن ثبت إكرام الكرٌم ثبت امتالكه، ف

أي إن انعدم الشرط انعدم الجزاء، وقد ٌربط بٌن  ؛اه إذا لم تكرم الكرٌم لن تمتلكهوهذا معن

فتإدي وظٌفة  ؛رابطة لجواب الشرط» التً تقع" الفاء:"جملة الشرط وجوابه رابط لغوي وهو

«الربط بٌن الجواب وشرطه
2
:قول المتنبًومثال ذلك . 

3
    

ْبَتِسُم  ٌَ َث  ٌْ َن  َنَّ اللَّ ِث َباِرَز ًال       َفَلَ َتُظنَّ ٌْ ٌُوَب اللَّ َت نِ ٌْ  َِذا َر َ

وقد تستعمل فً المشكوك فً وقوعه " نْ "ومن أدوات الشرط كذلك : ْن *-   
4

، ومثال ذلك 

:قول الشاعر سٌف الدولة ٌجهز جٌشه لحرب مع الروم
5
 

ٌُْقِدْم َفقَ  ٌُْحِجْم َفَمْوِ ُدَنا الَخلٌِيُ َفإِْن  ْد ُزْرَنا َسَمْنُدو       َو ِْن 
6
 

«إن أقدم على قتالنا فقد زرنا أرضه، وإن أنهزم عنا لحقناه إلى الخلٌج»:ومعناه    
7
والشاعر  ،

وقد ال تكون أداة الشرط دالة على المشكوك، ومثال ذلك . والشاعر ٌشك فً النصر أو الهزٌمة

:قول الشاعر
8
 

َك ِمْن َقْبلَِها الِمْقَصـلُ َفإِْن طُ  بَِعْت َقْبلََك الُمْرَهَفاُت        َفإِنَّ

َ ـَك فًِ الَكَرِم األََولُ           َو ِْن َجاَد َقْبلََك َقْوٌم َمَضـْوا  َفإِنَّ

ألنك تقطع برأٌك  ؛إن كانت السٌوف قد سبقتك بالطبع، فإنك قد سبقتها بالقطع»بمعنى أنه     

«ال تقطع السٌوف وعزمك وحكمك ما
9

، وهنا أداة الشرط ال تدل على المشكوك فً وقوعه؛ 

". قبلها المقصل من فإنك"  أدى إلى تؤكٌد تحققها" إنّ "بل إّن جوابها المسبوق بـ

                                      
1
. 397اللسان والمٌزان أو التكوثر العقلً، ص: طه عبد الرحمن   

2
. 338أقسام الكالم العربً من حٌث الشكل والوظٌفة، ص: اقًفاضل مصطفى الس  

3
. 332الدٌوان، ص  

4
. 290فً النحو العربً نقد وتوجٌه، ص: ٌنظر مهدي المخزومً  

5
. 310الدٌوان، ص  

6
. قلعة ببالد الروم، وتعرف الٌوم ببلغراد ، والخلٌج، خلٌج قسطنطٌنٌة: سمندو  

7
. 318، ص2رح دٌوان أبً الطٌب، جالعرف الطٌب فً ش: الٌازجًناصٌف   

8
. 307الدٌوان، ص  

9
. 316، ص2العرف الطٌب فً شرح دٌوان أبً الطٌب، ج: الٌازجًناصٌف   
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أن ٌكون الشرط ( إذا)تستعمل مع المتوقع وقوعه، فاألصل فً»الشرطٌة فـ " ذا"أما  :  ذا*-  

«مقطوعا بوقوعه
1

األول أّن »وإذا الفجائٌة  ،ق بٌن إذا الشرطٌة، وهناك خمسة فرو

" إذا"الفجائٌة ال ٌلٌها إال جملة اسمٌة، والثانً أّن " إذا"الشرطٌة ال ٌلٌها إال جملة، و"إذا"

الشرطٌة " إذا"الفجائٌة ال جواب لها، والثالث أّن " إذا"و ،الشرطٌة تحتاج إلى جواب

الشرطٌة فً موضع خفض " إذا"ع أّن الجملة بعد والراب... الفجائٌة للحال" إذا"لالستقبال، و

الشرطٌة تقع صدر " إذا"والخامس أن  ،الفجائٌة ال موضع لها" إذا"باإلضافة، والجملة بعد 

«الفجائٌة ال تقع صدرا" إذا"الكالم، و
2
 .

:الشرطٌة قول المتنبً"  ذا"ومن أمثلة  
3
 

ُج   َك ُمَحوِّ  َِذا ُكتِْمَت َوَشْت بَِك اآلوَُء وَ         َفإَِذا ُسئِْلَت َفَلَ ألَنَّ

لِلّشّ َ اِكِرٌَن َ لَى اإلِلَِه َثَنَ اُء           َو َِذا ُمِدْحَت َفَلَ لَِتْكِسَب ِرْفَعةًال 

َك ُمْجِدٌب  مَطُر الَدْ َماءُ      َو َِذا ُمِطْرَت َفَلَ ألَنَّ ٌْ ٌُْسَقى الَخِصٌِب ُو
4
 

، ومعنى البٌت "  ّ ألن"كٌبٌن الشرطٌٌن، لفظ التعلٌلٌضم البٌت األول باإلضافة إلى التر      

إذا سؤلك السائل فال ألنك تحوجه إلى السإال، ولكن لكً تعلم تفاصٌل حاجته، أو لكً » أنه

فإّن كرمك ال ٌخفى على السائلٌن لداللة مواهبك علٌه  ،ٌتشرف بسإالك، وإذا استترت بالحجاب

«فٌقصدونك
5

وٌربطها بالسبب،  ،البٌت سابقا للمسبب، فٌظهر الرابط الحجاجً فً صدر 

، "إذا سئلت"وجملة الشرط  ،"فإذا سئلت فال ألنك محوج"وكالهما تحتمالن الوقوع، وفً قوله 

ألنه ٌتشرف " هًوالنتٌجة التً ٌستنتجها المتلقً  مسبب محتمل،" ال ألنك محوج"وجوابها 

الذي قد ٌحتمله السبب  النافٌة نفت صفة البخل عن الممدوح، حٌث نفت" ال"و" بسإاله

". فال ألنك محوج" المخاطب

جملة شرط بمنزلة السبب، والجزاء " إذا كتمت: " وإذا كتمت وشت بك اآلالء"وفً قوله     

. هً المسبب بمعنى أّن نعمك تمنعان تسترك أو ال تخفى على السائلٌن" وشت بك اآلالء"فٌها 

                                      
1
. 291فً النحو العربً نقد وتوجٌه، ص: مهدي المخزومً  

2
. 374-373الجنى الدانً فً حروف المعانً، ص: المرادي  

3
. 129ص: الدٌوان  

4
البحر :الدأماء   

5
. 127ص-1العرف الطٌب فً شرح دٌوان أبً الطٌب، ج: اصٌف الٌازجً ن  
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فقد استعمل الشاعر رابطٌن حجاجٌٌن هما " وإذا مدحت فال لتكسب رفعة"أما فً قوله     

أنك قد بلغت منزلة ال ٌزٌدها المدح رفعة، »، وٌقصد بقوله "الم التعلٌل"و الشرطٌة،" إذا"

وهو غٌر  ،ولكنك لقصد الجائزة، ولٌعد الشاعر من جملة مداحك كالشاكر هلل، فإنه ٌثنً علٌه

«نائه، ولكن لٌكسب بذلك مثوبةمحتاج إلى ثنائه، ولكن ٌثنً علٌه وهو غٌر محتاج إلى ث
1
 ،

: جل اكتساب الرفعة بل الثناء، بمعنىأفشرط المدح لٌس من 

الثناء  سبب المدح              

لٌس اكتساب الرفعة و                        

إذا، الم التعلٌل، ال "وقد اكتسب البٌت قوة حجاجٌة إضافٌة لكثرة روابط الحجاجٌة فٌها     

". النافٌة

 ،فلٌس لجدبها إذا أصاب المطر أرضك »ٌعنً " وإذا مطرت فال ألنك مجدب: "وفً قوله     

«ولكن كما ٌقع المطر على األراضً المخصبة، وعلى البحر وهما ال ٌحتاجان إلٌه
2

، فقد 

. ربطت إذا بٌن السبب والمسبب أو بٌن الشرط وجزائه

حققه أو توفٌما ٌمتنع  ،ا ال ٌتوقع حدوثهتستعمل فٌم»وهً "لو"ومن أدوات الشرط : لو  *-    

«فٌما هو محال، أو من قبٌل المحال
3
بوظٌفة التعلٌق فً الجملة الشرطٌة تفٌد ما »"لو"وتقوم  

«االمتناع-۳تفٌد الشرطٌة بالزمن الماضً، -۲الشرطٌة، -۱:ٌلً
4

، وإفادتها للتعلٌق توجب 

ل معنوي؛ حٌث تكون الجملة األولى تعلٌق جملة على جملة أخرى، وٌكون بٌنهما ترابط واتصا

سببٌة، والجملة الثانٌة مسببٌة
5
:ٌقول الشاعر، 

6
 

ْمَس ُصوَر ُ َوْجِهِه   ِل  َفلَوْ       َ فٌٌِف َتُروُق الشَّ َنَزلَْت َشْوقًالا لََحاَد  ِلَى الظِّ

الشمس تستحسن صورة وجهه، فلو نزلت إلٌه الشمس شوقا إلٌه لمال عنها »ومعناه أنّ      

«ٌعنً أنه عفٌف عن كل شًء حتى الشمس، فلو هً نزلت إلٌه لحقق معنى العفة: فوع
7
 ،

                                      
1
. نفسه والصفحة نفسها  

2
. نفسه والصفحة نفسها  

3
. 291فً النحو العربً، نقد وتوجٌه، ص: مهدي المخزومً  

4
. 380أقسام الكالم العربً، ص: فاضل مصطفى الساقً  

5
. 459، ص1968صر، المجلد الرابع، النحو الوافً، دار المعارف بم: ٌُنظر، عباس حسن  

6
. 520ص: الدٌوان  

7
. 11، ص4ج-2شرح دٌوان المتنبً، مجلد: عبد الرحمن البرقوقً 
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امتناع الثانً المتناع »تدل على" لو"ونزول الشمس محال ألنه ٌمتنع تحققها، فؤداة الشرط 

«األول
1

. ، فٌمتنع الجزاء المتناع الشرط

فسبب نزول الشمس هو وهو مفعول ألجله، " شوقا"لفظ تعلٌل آخر وهو البٌت نفسه وفً     

. ومن هنا تضاعفت قوة الحجاج فً هذا القول ،"الشوق إلٌه"

ظرفٌة للماضً أو المستقبل، وقد تكون للمفاجؤة، كما قد تكون شرطٌة "ومن معانٌها  :" ِذْ " *- 

"ما"جازمة مقرونة بـ
2
تقوم مقام أداة التعلٌل فً السٌاق عن كونها »، وقد تكون للتعلٌل حٌث 

«ي وظٌفة الم التعلٌلظرفا لتإد
3

:"المتنبً"الدالة على التعلٌل قول " إذ"، ومن أمثلة 
4
 

ِه ُروُحُه         ٌْ َها الُمْجَدى َ لَ ٌُّ ا  َ أْتٌِِه اْستِْجَداُء   ِذْ ٌَ ٌَ َس  ٌْ لَ

إّن روحه موهوبة له من العفاة؛ ألنهم لم ٌطلبوها »:فً شرح هذا البٌت" الٌازجً"ٌقول     

طوه إٌاها إذ تركوها، بناء على أنهم لو طلبوها منه ألعطاهم إٌاها لشدة منه، فكؤنهم قد أع

«كرمه
5

روحه )، (ال ٌطلبون منه روحه:)التعلٌل، وربطت بٌن القضٌتٌن "  ذ"، فؤفادت 

(. موهوبة له

توفٌر عالقة اقتضاء شكلً »الوظٌفة الحجاجٌة للجملة الشرطٌة عموما هً القدرة على و   

ٌمثله الشرط ونتٌجة ٌمثلها الجواب فً مستوى أول وعلى توفٌر  سببٌل  ،بٌن السبب والنتٌجة

تارة عالقة اقتضاء أٌضا بٌن حجة ٌمثلها الشرط والجواب معا ونتٌجة ٌصرح بها المتكلم 

«وٌخفٌها طورا فً مستوى ثانٍ 
6
:  ففً المثال السابق 

: عالقة االقتضاء األولى   

سبب          (   ال ٌطلبون منه روحه)القضٌة األولى

"  إذ"الرابط الحجاجً              

. نتٌجة(.           روحه موهوبة له)القضٌة الثانٌة 

: عالقة االقتضاء الثانٌة 

وهذٌن القضٌتٌن          سبب 

                                      
1
. 273الجنى الدانً فً حروف المعانً، ص: المرادي   

  
2
. 190-185المرادي، الجنى الدانً فً حروف المعانً، ص: ٌنظر 

 
3
. 322ص م العربً،أقسام الكال: فاضل مصطفى الساقً 

4
. 128ص: الدٌوان  

5
. 128ص-1العرف الطٌب فً شرح دٌوان أبً الطٌب، ج  

6
. 336الحجاج فً الشعر العربً القدٌم، ص: سامٌة الدرٌدي  
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. شدة كرم الممدوح           نتٌجة متضمنة فً القول غٌر مصرح بها

  :اوستفهام  -2-4

إّن طرح »اللغوٌة التً ٌستعملها المتكلم ألغراض حجاجٌة إقناعٌة؛ إذ ٌعد من األفعال و      

السإال ٌمكن أن ٌضخم االختالف حول موضوع ما، إذا كان المخاطب ال ٌشاطر المتكلم 

اإلقرار بجواب ما، كما ٌمكن أن ٌلطف السإال ما بٌن الطرفٌن من اختالف، إذا كان المخاطب 

«ٌمٌل إلى اإلقرار بجواب غٌر جواب المتكلم
1

، فقد ال ٌكون قصد المتكلم من سإاله البحث 

وهو ما عبر عنه أصحاب التداولٌة بالفعل الكالمً ...ب، بل إقرار أمر، أو طلب شًءعن جوا

غٌر مباشر
2

حرف مشترك ٌدخل على األسماء واألفعال، »، ومن أدوات االستفهام الهمزة وهً

«لطلب التصدٌق
3

«تكون استفهاما محضا وتكون تقرٌرا وتوبٌخا»، وقد تفٌد التقرٌر وقد
4
 ،

لم المتكلم مسبقا بؤن المتلقً ال ٌخالفه فً اإلجابة، وحٌن ٌتوقع المتكلم وٌكون التقرٌر حٌن ٌع

. إجابات المتلقً، تكون أسئلته أكثر إقناعا

التً ربطت بٌن  وقد استعمل المتنبً فً شعرة مختلف األدوات اللغوٌة من االستفهام     

:    بعٌنها، من بٌنها تراكٌب خطابه، وأسهم هذا فً تنوٌع األفعال اللغوٌة؛ بل وكانت الحجج

:ومن أمثلة االستفهام التقرٌري، قول المتنبً :الهمز  *-
5

   

ْدِق  ِْن ُكْنُت َصاِدَقا     َ  َهَذا َجَزاُء الِكْذِب  ِْن ُكْنُت َكاِذَبا  َ َهَذا َجَزاُء الصِّ

إن كنت صادقا فً مدٌحك فلٌس ما تعاملنً به »:فً شرح هذا البٌت "لٌازجًا"ٌقول     

ء لصدقً، وإن كنت كاذبا فلٌس هذا جزاء الكاذبٌن؛ ألنً إن كذبت فقد تجّملت فً القول؛ جزا

«فتجّمل لً أنت أٌضا فً المعاملة
6

، وهمزة االستفهام هذه، ال ٌقصد بها اإلجابة بنعم أو ال؛ 

بل إن طرح هذا السإال ٌمثل فعال كالمٌا غٌر مباشر، كما تبٌن من خالل الشرح، فالمتلقً ال 

لف المتنبً فً هذا األمر، وبالتالً جعل الشاعر سٌف الدولة ٌسلم برأٌه، وٌتنازل عن ٌخا

. عتابه شٌئا فشٌئا، وكان قصد الشاعر حجاجا ضمنٌا كان الرابط الحجاجً فٌها همزة االستفهام

                                      
1
. 484-483الخطاب، مقاربة لغوٌة تداولٌة، ص تاستراتٌجٌا: الشهريعبد الهادي بن ظافر   

2
. من هذا البحث 17ص: ظرقد تم شرح األفعال الكالمٌة غٌر المباشرة، ٌن  

3
. 30الجنى الدانً فً حروف المعانً، ص: المرادي  
جمادى 14مٌلود عبد الرحمن،:معانً الحروف، مكتبة مشكاة اإلسالمٌة، كتبه: الزجاجً  أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق 4

. 8،ص1426،20/07/05الثانٌة
5
. 335ص:الدٌوان  

6
. 348، ص2ح دٌوان أبً الطٌب، جالعرف الطٌب فً شر: ناصٌف الٌازجً  
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:"لمتنبًا"وقد ٌدل االستفهام على اإلنكار، مثل قول 
1
 

ُه و ُِحبُّ فٌِِه َمَلََمةًال       ِنَّ الَمَلََمَة فٌِِه ِمْن  َْ َدائِهِ     َ ُِحبُّ

:فً قوله "هل"كما استعمل الشاعر أداة االستفهام : هل*-  
2
  

َمِةِ  القَُبَ ّ اَهلْ وَ  َردَّ َ ْنُه بِاللَِّقاِن ُوقُوفُُه     ُصُدوَر الَعَوالًِ َوالُمَطَ هَّ
3
 

الدمستق قد »اب، والمعنى أّن واالستفهام هنا أفاد التقرٌر؛ ألن الشاعر ٌعلم مسبقا الجو     

أقام باللقان، فلما أقبل سٌف الدولة انهزم، ٌقول فهل أغنى عنه وقوفه، وهل رد عنه الرماح 

«والخٌل
4

. النفً، أي لم ٌنفعه الوقوف وال الخٌل والرماح" هل"، حٌث أفادت 

:نجدها فً قول الشاعر" كٌف"ومن أدوات االستفهام : كٌف *-
5
  

ٌُوُف  ًَ َحَدائُِد         ُتَهاُب ُس ةًال ُ ْرَبا  فَ يْ كَ فَ الِهْنِد َوْه ٌَّ  َِذا َكاَنْت نَِزِار

ُث َوْحَدهُ         ٌْ ُث َواللَّ ٌْ ٌُْرَهُب َناُب اللَّ ٌُوُث لَُه ُصْحَبا  فَ يْ كَ فَ َو  َِذا َكاَن اللُّ

ْحِر َوُهَو فًِ َمَكانِِه       ٌُْخَشى ُ َباُب البَّ ْغَشى  فَ يْ كَ فَ َو ٌَ ا بَِمْن  البَِّلَد  َِذا َ بَّ

فالشاعر ال ٌجهل هذه المعارف، وهو ال ٌقصد بها سإاال عن المجهول؛ بل هً معرفة      

السٌوف تهاب وهً حدٌد ال قوة لها »:تزٌد فً قوة حججه باعتبار قصد الشاعر المتمثل فً أنّ 

ي من قوم قد إال بالضارب، فكٌف إذا كانت عربٌة من بنً نزار أي تقطع من قبل أنفسها وه

واللٌث إذا كان وحده مرهب ال ٌقدم علٌه أحد، فكٌف إذا كان معه ... اشتهروا بالشدة والبؤس

«وعباب البحر مخوف، وهو فً محله فكٌف الظن بمن إذا زخر عّم البالد... لٌوث آخرون
6
 ،

ن شحنة إقناعٌة، باإلضافة إلى فاء السببٌة التً ربطت بً" كٌف"وقد أضاف تكرار الرابط 

. الحجج والنتائج، والتراكٌب الشرطٌة، بعد حرف االستفهام التقرٌري

وتكمن وظٌفة االستفهام التقرٌري فً الحجاج أنه ٌستوجب من المخاطب إعمال ذهنه،     

حٌث ٌعلم مسبقا أن المتكلم ال ٌقدم له هذه األسئلة بغرض اإلجابة، فإنه ٌبحث فٌما ٌقتضٌه 

                                      
1
. 350الدٌوان، ص  
. 327، صنفسه  2

3
. الضامرة: من وصف الخٌل، القب: الرمح، المطهمة: جمع عالٌة: العوالً  

4
. 337، ص2العرف الطٌب فً شرح دٌوان أبً الطٌب، ج: ناصٌف الٌازجً  

5
. 326الدٌوان، ص  

6
. 336، ص2بً الطٌب، جالعرف الطٌب فً شرح دٌوان أ: ناصٌف الٌازجً  
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األسئلة أشد إقناعا للمرسل إلٌه، »لمطروحة؛ ومن هنا تكون االستلزام الحواري لألسئلة ا

«وأقوى حجة علٌه
1
 ، 

": بً الطٌب"مثل قول " أٌن"ومن أدوات االستفهام كذلك،   :"  ٌن" *-
2
  

نَ  ٌْ ي وَ ُتْعِطً ِسَواَي  ََماَنَها  َفأَ َها        َوَشرِّ لُ َشرَّ ٌْ التًِ وَ َتأَْمُن الَخ

نَ  ٌْ َديَّ ِ َناَنَها التًِ وَ َترْ  َو َ ٌَ ٌُْسَرى  ْمُح َخائَِبا         َِذا َخفَضْت  َجُع الرُّ

لََك ُنْعَمى وَ َتَرانًِ َمَكاَنَها  َفَهلْ َوَما لًِ َثَنـاٌء وَ  ََراَك َمَكاَنـُه          

أٌن الفرس التً إذا ركبتها »وهذه الفرس والرمح كان قد أهداها إلٌه سٌف الدولة، فقال    

الفرسان شري وشرها فً الحرب، ولم ٌقدر غٌري على ركوبها؛ ألنها ال تنقاد له وال  خافت

ولٌس لً ثناء إال أن ...وأٌن الفرس التً تصلح للطعان فال ترد الرمح خائبا... ٌثبت علٌها

«أراك أهال له، فهل لك نعمة ال ترانً أهال لها فتدخرها علً
3

ال ٌقصد به " أٌن"، فاالستفهام بـ

؛ بل " ال"أو " نعم"ال ٌقصد به اإلجابة بـ" هل"عن المكان، كما أن أداة االستفهام  السإال

. وضعها الشاعر لٌحتج على انه األجدر بهذه الهداٌا وألّن الممدوح األجدر بهذا الثناء

  :النفً -2-5

أسلوب نقض وإنكار؛ ٌستخدم لدفع ما ٌتردد فً ذهن المخاطب، فٌنبغً إرسال »النفً و      

لنفً مطابقا لما ٌالحظه المتكلم من أحاسٌس ساورت ذهن المخاطب خطؤً؛ مما اقتضاه أن ا

«سعى إلزالة ذلك بؤسلوب النفً
4

، ومن هنا فكل قول ٌؤتً منفٌا ٌكون حجة إلقناع المتلقً، 

لهذا ٌعد النفً من حجج القصد التلمٌحً، حٌن ٌقصد المخاطب تقرٌر حججه بالتلمٌح، ومن 

...  ، ما ، لم ، لن، لٌسال: أدوات النفً

نفً المستقبل والحال، وقبٌح دخولها على الماضً، لئال تشبه الدعاء، وقد »وتكون لـ :"و" *-

«"لم"تدخل على الماضً بمعنى 
5
قد تكون نافٌة للجنس، أو عاملة عمل إّن،  معانٌها ،من و ،

                                      
1
. 484عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتٌجٌات الخطاب، مقاربة لغوٌة تداولٌة، ص  

2
. 330نفسه، ص  

3
. 341، ص2العرف الطٌب فً شرح دٌوان أبً الطٌب، ج: ناصٌف الٌازجً  

4
. 246فً النحو العربً، نقد وتوجٌه، ص: مهدي المخزومً  

5
. 4صحروف المعانً، : الزجاجً  
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وغٌرها" عاطفة وجوابٌة"وقد تكون ال النافٌة غٌر العاملة 
1

ال النافٌة للجنس قول أبً  ، ومثال

:الطٌب
2
 

َقى      وَ  وفَ  ٌُتَّ ٌُْقَسُم وَ َمْوَت  ِوَ ِمْن ِسَنانَِك  ِمٌنَِك  ٌَ ِرْزَق  ِوَّ ِمْن 

:قوله" لٌس"وال العاملة عمل 
3
 

ا ِمَن األََذى    فَ  ٌُْرَزْق َخَلصًال ا وَ  وَ  َِذا الُجوُد لَْم  ا  والَحْمُد َمْكُسوبًال ٌَ الَمالُ َباقِ

المال ٌذهبه  نّ إذا لم ٌتخلص الجود من المن به لم ٌبق المال ولم ٌحصل الحمد أل»وٌعنً     

«بما ٌعطى غٌر محمود وال مؤجور الجود واألذى ٌبطل الحمد فالمانُّل 
4
 .

:وفً قول الشاعر
5
 

مِ  ٌَ َعلُّلُ بِاآلَماِل ِمْن  ََربًِ     َووَ الَقَناَ ُة بِاإلِْقَلَِل ِمْن ِش َس التَّ ٌْ ي لَ

نجده ٌنفً عن ذاته التهاون، كما ٌنفً عنها القناعة بالقلٌل؛ ألنهما حسب الشاعر صفتان 

.  للضعٌف العاجز

 

 

:النافٌة فً قوله" ما"وقد وظف المتنبً : "ما*-
6
 

ُكْم َما َقالَ َحاِسُدَنا      فَ  لُِجْرحٍد  َِذا  َْرَضاُكُم  َلَُم  َما ِْن َكاَن َسرَّ

إن سررتم بقول حاسدنا وطعنه؛ فقد رضٌنا بذلك لكم به »ولة قائالحٌث خاطب سٌف الد    

سرور، فإن جرحا ٌرضٌكم ال نجد له ألما، ألن كل سرورنا فً سروركم ورضانا فً 

«رضاكم
7

وفً قوله مادحا سٌف  .، فنفى أن ٌكون للجرح الذي ٌرضً سٌف الدولة ألم

:الدولة
8
 

ا     َما ٌَ َكالِذي ِ ْنَدهُ ُتَداُر الشُُّمولُ    الِّذي ِ ْنَدهُ ُتَداُر الَمَنا

                                      
1
. 294الجنى الدانً فً حروف المعانً،: المرادي: ٌنظر  

2
. 305الدٌوان، ص  

3
. 442نفسه ص  

4
. 730الواحدي شرح دٌوان المتنبً، ص  

5
. 37الدٌوان، ص  

6
. 333، صالدٌوان  

7
. 66، ص4عبد الرحمن البرقوقً، شرح دٌوان المتنبً، المجلد الثانً، الجزء  

8
. 432الدٌوان، ص  



المتنبً  الفصل الثانً ـــــــــــــــــ استراتٌجٌة اإلقناع اللغوٌة فً شعر
 

 

 

142 

نجد أن هناك حجة مضمرة، فالذٌن تدار فً إماراتهم الطبول لٌسوا كسٌف الدولة فً     

:ٌقول أبو الطٌب. إمارته المناٌا والحروب، إذن ال مجال للمقارنة بٌنه وبٌن غٌره من الملوك
1
  

ُن     وَ  َوَما ٌْ َهْب  امَ قُْلُت لِلَبْدِر  َْنَت اللَُّج ْمِس  َْنِت الذَّ قُْلُت لِلشَّ

لم أنقصك حقك كما ٌنقص »نفى الشاعر عن نفسه تهمة التقصٌر فً حق ممدوحه، فٌقول له    

«البدر إذا شبه بالفضة، والشمس إذا شبهت بالذهب
2
 .

تدخل على مضارع اللفظ »حٌث لنفً الماضً؛ وهً من أدوات النفً، وتكون  :"لم" *-

«المضً فتصرف معناه إلى
3

:، ٌقول أبو الطٌب
4
 

ْخلُ ِمْن ُشْكرٍد َمْن لَُه َفُم  ٌَ ُد         َولَْم  ٌَ ْخلُ ِمْن َنْصرٍد َمْن لَُه  ٌَ َفلَْم 

ْخلُ ِدْرَهُم  ٌَ ْخلُ ِدٌَناٌر َولَْم  ٌَ ْخلُ ِمْن  َْسَمائِِه ُ وُد ِمْنَبرٍد        َولَْم  ٌَ َولَْم 

لدولة، وٌمدحه باتساع سلطانه؛ فٌنفً أن ٌكون سٌف ا ٌحاول الشاعر أن ٌإكد شمول نعم     

له األمر المطاع على كل أحد ، فكل من له ٌد »هناك من لم ٌنصره وال ٌوجد من ال ٌشكره، و

أّن مملكته قد عمت [ و...]قام بنصره، وقد عّم الناس كلهم فضله فكل من له فضل نطق بشكره

«الدرهمالدنٌا فخطب له على منابرها وضرب باسمه الدٌنار و
5

  .

الشرط أو االستفهام أو النفً تتم باستخدام األداة التً تحمل وظٌفة  وداللة الجمل على     

ال ٌدرك معناها الوظٌفً إال باستخدام األداة »الجملة أو األسلوب، فهذه الجمل فً الحقٌقة 

الخاصة بذلك المعنى، باستثناء جملة اإلثبات وجملة األمر حٌث ٌتم ذلك عن طرٌق 

«الصٌغة
6
 .

  :الحجاج بالتبادل-3

أن ٌصف الحال نفسه فً وضعٌن ٌنتمٌان »:وهو تقنٌة حجاجٌة ٌحاول المرسل من خاللها     

إلى سٌاقٌن متقابلٌن، وذلك ببلورة عالقات متشابهة بٌن السٌاقات، كما ٌمكن أن تكون الحجج 

                                      
 
1
. 437، صنفسه  

2
. 466، ص2الٌازجً، العرف الطٌب فً شرح دٌوان أبً الطٌب، ج  

3
. 267الجنى الدانً فً حروف المعانً،ص:المرادي  

4
. 302الدٌوان، ص  

5
. 309، ص2الٌازجً، العرف الطٌب فً شرح دٌوان أبً الطٌب، ج  

6
. 62عة الثانٌة، صالكلمة دراسات لغوٌة معجمٌة، دار المعرفة الجامعٌة ،الطب:حلمى خلٌل   
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«نقال لوجهة النظر بٌن المرسل والمرسل إلٌه
1

لب المتكلم من المخاطب ، وٌكون خاصة عند ط

:أن ٌعامله بالمثل ، أي أن ٌكون عادال فً حكمه، ومنه قول المتنبً
2
 

َما َكاَن  َْخلََقَنا ِمْنُكْم بَِتْكِرَمةٍد        لَْو  َنَّ  َْمَرُكْم ِمْن  َْمِرَنا  ََمُم 

ا نحو أمرنا ما كان أحرانا ببركم وتكرمتكم ، لو كان أمركم فً االعتقاد لن»وٌقصد بقوله     

«فً االعتقاد لكم أي لو تقارب ما بٌننا بالحب لكرمتمونا ألنا أهل للتكرمة
3
؛ حٌث ٌطالب  

الشاعر سٌف الدولة أن ٌحبه بالقدر الذي ٌحبه هو؛ ألّن الشاعر أهل للتكرٌم والتقرٌب 

حبة والمحبة، ومن هنا ٌحاول الشاعر أن ٌطبق مبدأ التساوي بٌنه وبٌن الممدوح فً درجة الم

.  ، فلو كان الممدوح ٌحب الشاعر مقدار حبه له لكرمه وقربه إلٌه؛ فهو األحرى واألولى بحبه

  :تحصٌل الحاصل -4

وتحصٌل الحاصل ضرب من ضروب الحجاج ، ٌستعمله المرسل حتى ٌحٌل ذهن مخاطبه     

:إلى سمات معروفة عنده، ومنه قول الشاعر
4
 

َوَما األَْمُن  ِوَّ َما َرآهُ الَفَتى آِمَنا         ىتَ الفَ  هُ فَ وَّ  َ ا تَ مَ  وَّ  ِ  فُ وْ ا ال َ مَ وَ 

: وٌكافئ هذا القول

. الخوف هو الخوف-

. األمن هو األمن-

ما »حٌث ٌحٌل الشاعر إلى المتلقً سمات الخوف واألمن المعروفة لدٌه، فحقٌقة الخوف     

«وفاٌراه اإلنسان خوفا ، حتى وإن خاف شٌئا غٌر مخوف، فقد صار خ
5

، و األمن حتى وإن 

كان غٌر آمنا فهو آمن، بمعنى أن الشجاعة تغنً عن الخوف، وتعطٌه األمن، وباستعمال 

، وأعطاها مبررات كافٌة لتعرٌف قام بتوسٌع الجملة -تحصٌل الحاصل -الشاعر لهذه التقنٌة

ة الخوف واألمن، وتحصٌل الحاصل ال ٌكون من أجل التكرار؛ بل تتجاوز معانً الجمل

. وأوصافها إلى توظٌفها فً السٌاق الذي ٌشٌر إلٌه

                                      
1
. 486استراتٌجٌات الخطاب، مقاربة لغوٌة تداولٌة، ص: عبد الهادي بن ظافر الشهري  

2
. 333الدٌوان ، ص  

3
. 344الٌازجً، العرف الطٌب فً شرح دٌوان أبً الطٌب، ص  

4
. 317الدٌوان، ص  

5
. 223، ص4، ج2شرح دٌوان المتنبً، م: عبد الرحمن البرقوقً  
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وقد ٌكون تحصٌل الحاصل بؤوصاف مختلفة رغم وحدتها فً األصل، مثل قول       

:المتنبً
1

   

ُم كَ الحَ وَ  مُ صْ ال َ  تَ نْ و َ َ  امُ صَ ال ِ  ٌكَ ي       فِ تِ لَ امَ عَ ي مُ فِ  وَّ  ِ  اسِ النَّ  لَ دَ عْ ا  َ يَ 

فٌك »؛ ألن ٌعامله بالعدل؛ ألنه الحكم والخصم، وٌقول له"ةسٌف الدول"ٌدعو الشاعر      

«خصامً وأنت الخصم والحكم، ألنك ملك ال أحاكمك إلى غٌرك
2

، وقد وصفه بصفات مختلفة 

محل الخصام، والخصم والحكم، وفً هذا حجاج بؤنه أضعف من »فً وقت واحد؛ إذ جعله 

«قضٌة خارجة ٌإخذ حقه منه؛ إذ لٌس هناك ، فً نظره قاض محاٌد أو
3
وقد ٌكون تحصٌل . 

. الحاصل بتكرار العبارة نفسها من باب تقوٌة الحجة

 

 

 

 

: السلم الحجاجً فً شعر المتنبً :المستوى العمودي -ثانٌا    

 L'Echelle Argumentative: تعرٌف السلم الحجاجً -1

غة من عبارة عن مجموعة غٌر فار»السلم الحجاجً بؤنه" طه  بد الرحمن"عرف       

: األقوال مزودة بعالقة ترتٌبٌة وُموفٌِّة بالشرطٌن التالٌٌن

كل قول ٌقع فً مرتبة ما من السلم ٌلزم عنه ما ٌقع تحته، بحٌث تلزم عن القول  - أ

. الموجود فً الطرف األعلى جمٌع األقوال التً دونه

قوى كل قول كان فً السلم دلٌال على مدلول معٌن، كان ما ٌعلوه مرتبة دلٌال أ -ب

«علٌه
4
 .

وٌرتبط بمفهوم السلم الحجاجً، مفهوم آخر هو مفهوم الوجهة أو االتجاه الحجاجً؛ وٌعنً    

أنه إذا كان ٌمكن من إنشاء فعل حجاجً، فإن القٌمة الحجاجٌة لهذا القول ٌتم »:هذا المفهوم

                                      
1
. 332الدٌوان، ص  

2
. 63-62،ص4،ج2م: شرح دٌوان المتنبً: عبد الرحمن البرقوقً  

3
. 490استراتٌجٌات الخطاب، مقاربة لغوٌة تداولٌة، ص: عبد الهادي بن ظافر الشهري  

4
. 277اللسان والمٌزان أو التكوثر العقلً، ص  
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«تحدٌدها بواسطة االتجاه الحجاجً، وهذا األخٌر قد ٌكون صرٌحا أو مضمرا
1
تقوم ؛ حٌث  

. الروابط الحجاجٌة بتحدٌد االتجاه الحجاجً للسلم

فلفظة جامد »( plus queأشد من)بشرح فكرته باستعمال لفظة Ducrot" دٌكرو"قام       

بارد، ولفظة بارد أشد من منعش، والشًء نفسه ٌنطبق على الماء الساخن والدافئ " أشد من"

المقارنة بٌنهم من خالل المجموعات والحار، أو بٌن الفعل ألزم وأوصى وسمح، وٌمكن 

وهكذا شبه الساخن هو "...)أشد من"الثالثة؛ حٌث سٌنشؤ وصفها حتى لو لم ٌتم تحدٌد العالقة 

أشد "وكٌفٌة تحدٌد العالقة ( وسٌط بٌن حار ودافئ، وكلمة شبه النصح وسٌطة بٌن نصح وسمح

«هو الذي ٌشكل هذه الساللم" من
2
ل تتحدد بوجود الرابط الحجاجً وهذا ٌعنً أن تراتبٌة الجم 

بوضع أمثلته هذه ضمن ساللم حجاجٌة من األضعف  Ducrot أو بعدم وجوده، ثم قام دٌكرو

:إلى األقوى ترتٌبا عمودٌا بالشكل اآلتً
3
 

 

 

... الماء...                              هذا العمل هو        

حار         جامد        ألزم                                     

نصح                                 ساخن         بارد    

شبه ُنصح                            شبه ساخن       شبه بارد   

سمح                                  دافئ           منعش        

 

لى األلفاظ فقط؛ بل كذلك على الجمل، ولشرح وبهذه الطرٌقة فإن السلم الحجاجً ال ٌنطبق ع

:ذلك أكثر؛ نؤخذ من شعر المتنبً قوله
4
  

ِزٌُد َوَ ْبَر ًال َتَتَرْقَرُق  ٌَ ى  أَْرُق                  َوَجوًال ٌَ  ََرٌق َ لَى  ََرقٍد َوِمْثـِلً 

َد ٌ وَ  ـٌن ُمَسهَّ ٌْ َباَبِة  َْن َتُكوَن َكَما  َرى                َ  ْخفُِق َجْهُد الصَّ ٌَ َقْلٌب 

ُق  ٌِّ ُت َولًِ فُـَؤاٌد َش ٌْ َم َطائٌِر                   ِو اْنَ ثَن َما وَح َبـْرٌق  َْو َتَرنَّ

                                      
1
. 6ص http://www.almannarah.comالحجاج فً اللغة، مجلة المنارة،: أبو بكر العزاوي  

2 J.C.Anscombre &  Ducrot: l'argumentation dans la langue, philosophie et langage,P.54. 
3
 IBID.,P.54.  

4
. 28الدٌوان، ص  
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َ ا َتْحِرقُ  ْبُت ِمْن َناِر الَهَوى َما َتْنَطفًِ                َناُر الَغَضى َوَتِكلُّ َ مَّ َجرَّ
1
 

ْعَشُق               َوَ َذْلُت  َْهلَ الِعْشِق َحتَّى ُذْقُتهُ  ٌَ ُموُت َمْن وَ  ٌَ َف  ٌْ َفَعِجْبُت َك

: تحٌلنا هذه األبٌات إلى الحجج اآلتٌة

. العشق سبب السهاد والحرقة والدمع-1

. أرق وقلب ٌخفق: رقة الشوق وغاٌته -2

. نار الهوى أشد إحراقا من نار الغضا-3

. العشق ٌإدي إلى الموت-4

ٌة ألْن تبٌن لنا أّن هذه األقوال لٌست على درجة واحدة من ثم إن المالحظة البسٌطة كاف   

ترد فً أعلى السلم ( العشق ٌإدي إلى الموت)حٌث القوة والضعف، و أن القول الرابع 

: الحجاجً ؛ ألنها أقوى الحجج، بحٌث ٌكون السلم الحجاجً كاآلتً

 

 

 معانا  الشا ر: نتٌجة                              

               إدي إلى الموتالعشق ي 

نار الهوى أشد إحراقا من نار الغضا 

غاٌة الشوق أرق وقلب ٌخفق 

األرق والحرقة والدموع 

وكل قول ٌرد فً درجة ما من السلم ٌلزم علٌه القول الذي ٌلٌه، وٌكون القول الذي ٌعلوه      

السلم ، ولهذا ٌكون القول  أقوى منه ، فالدمع واألرق ٌقعان فً المرتبة السفلى من درجات

. أعلى درجات السلم ، وأقوى حجة على معاناة الشاعر( العشق ٌإدي إلى الموت)

، حاول إثبات عزٌمة "على قدر أهل العزم تؤتً العزائم"وفً قصٌدة المتنبً التً مطلعها      

وشجاعته فً معركة الحدث الحمراء، وهذه القصٌدة صورت حدة  -سٌف الدولة-ممدوحه

                                      
1
.  شجر حسن النار وٌبقى زمانا طوٌال ال ٌنطفًء: الغضا  
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وٌعود هذا النمو التصاعدي إلى النفس الملحمً والتحام  »المعركة وعنفها بطرٌقة تصاعدٌة، و

«صورها الواقعٌة بالخٌالٌة
1
:، وإذا أخذنا من القصٌدة قوله 

2
   

ْبـَق  ِو َصاِرٌم  َْو ُضَباِرمُ  ٌَ َب الِغـشَّ َنـاُرهُ            َفلَْم  َفلِلَِّه َوْقٌت َذوَّ
3
 

ُع َما ٌَُصاِدُم   َتَقطَّ ْرَع َوالَقَنا          َوَفرَّ ِمَن الفُْرَساِن َمْن و  ْقَطُع الـدِّ ٌَ وَ 

: ٌحٌلنا إلى المعانً المجازٌة اآلتٌة فإّن معنى البٌتٌن

. الحرب ذوبت ما ال خٌر فٌه من رجال وسالح -1

 .تكسر كل سٌف ال ٌقطع الدرع -2

 .فرار الجبناء من الفرسان -3

أقوى الكلمات تعبٌرا عن الضعف الذي بدأ ٌدب فً صفوف العدو،  من»بدأ الشاعر  وقد    

وٌمنح المسلمٌن القوة، إلى أقلها تعبٌرا عن ذلك، بدأ من الذوبان إلى التقطع إلى الفرار الذي ٌعد 

«أقل تعبٌرا عن الضعف
4

، ولو تمعنا جٌدا فً معانٌها المجازٌة، وقارنا القول المجازي بالقول 

: ما ٌلًالحقٌقً وصلنا إلى 

. الذوبان كناٌة عن نفسٌة العدو الخائفة-1

. شدة الخوف كسرت السٌوف-2

. فرار الجبناء من الفرسان -3

ال حظ أن شدة الخوف والجبن تزداد قوة عند العدو فً سلمٌة حجاجٌة، ٌمكننا تمثٌلها نف 

: كما ٌلً

 شد  الخوف والجبن: نتٌجة                              

فرار الجبناء من الفرسان            

شدة الخوف كسرت السٌوف          

       خوف العدو                     

 

                                      
د الغنً الشٌخ، رسالة مقدمة لنٌل درجة عقدة االستعالء عند المتنبً من خالل شعره، إشراف محمد عب: عبد القادر بوعزة 1

. 172، ص1987-1986الماجستٌر ،
2
. 387الدٌوان، ص  

3
. شجاع:  ضبارم  

4
. 180عقدة االستعالء عند المتنبً من خالل شعره، إشراف محمد عبد الغنً الشٌخ، ص: عبد القادر بوعزة  
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:ٌقول المتنبً فً القصٌدة نفسها
1
 

َدى َك فً َجْفِن الرَّ َوَقْفَت َوَما فًِ الَمْوِت َشٌك لَِواقِفٍد         َكأَنَّ
2
َوُهَو َنائُِم  

َمىَتُمرُّ بَِك األَْبَطـالُ َكْلـ
3
اٌح وَثْغُرَك َباِسُم   َهِزٌـَمةًال         َوَوْجـُهَك َوضَّ

ِب َ الِـُم  ٌْ َجاَ َة َوالنَُّهى          ِلَى َقْوِل َقْومٍد  َْنَت بِالَغ َتَجاَوْزَت ِمْقَداَر الشَّ

القصد العام الذي تدل علٌه هذه األبٌات هو شجاعة الممدوح وعزٌمته المتناهٌة؛ إذ تحٌلنا إلى 

: انً اآلتٌةالمع

. لم ٌبق إال السٌف الصارم والرجل الشجاع-1

. وقوف الممدوح لمواجهة الخطر والهالك -2

. تجاوزه حد الشجاعة كؤنه ٌعلم أّن العاقبة له -3

: ٌعد أقوى األقوال على شجاعة الممدوح، فإذا رسمنا سلما حجاجٌا كان كاآلتً( 3)والقول  

 شجا ة الممدوح  :نتٌجة                           

               تجاوز حد الشجاعة                   

وقوفه لمواجهة الهالك                

سٌف الدولة رجل شجاع             

 

وبالتالً فإن المقوالت الثالثة تقدم النتٌجة نفسها، بدرجات متفاوتة فً القوة والضعف، وهً 

. األقوى مرّتبة من الحجة األضعف إلى الحجة

:وعندما كتب المتنبً إلى الوالً وهو فً االعتقال، قال 
4
 

َجـا      ِء َوالَمْوُت ِمنًِّ َكَحْبِل الَوِرٌد  َدَ ْوُتَك ِ ْنَد اْنقَِطاِع الرَّ

: ٌحاول الشاعر أن ٌبٌن شدة قربه من الموت بقولٌن هما

. انقطاع الرجاء-1

(. الموت منً كحبل الورٌد)=(أنا أُُ حتضر) -2

   :  والقول الثانً أقوى من القول األول ، وٌقع فً أعلى درجات السلم، ٌمكن تمثٌله كما ٌلً

                                      
 
1
. 387الدٌوان، ص 

2
. الهالك: الردى  

3
. جرحى: كلمى  

4
. 64ن، صالدٌوا  
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 شد  قربه من الموت: نتٌجة                   

أنا أُُ حتضر                   

انقطع رجائً                

 

:وٌقول الشاعر فً دفاعه عن نفسه
1
 

لُ فً ُوُجوِب الُحُدوِد   ُجوِد          َتَعجَّ لَ ُوُجوِب السُّ ٌْ ي َقُ َب َوَحَ دِّ

َن القُُعوِد : َوقٌِلَ  ٌْ َن ِووِدي َوَب ٌْ َ َدْوَت َ لَى الَعالَِمٌَن              َب

ُهوِد  َهاَدِ  َقْدَر الشُّ َفَما لََك َتْقَبـلُ ُزوَر الَكَلَِم           َوَقْدُر الشَّ

ُهوِد         َفَل َتْسَمعنَّ ِمَن الَكاِشحٌَِن     ٌَ َوو َتْعَبـأَنُّ بِِعـْجِل ال

َن َدْ َوى  ََرْدُت         َوَدْ ـَوى َفَعْلُت بَِشأْوٍد  ٌْ َوُكْن َفاِرقًالا َب
2
َبِعٌد  

َك َما ُجْدَت لًِ         بَِنْفِسً َولَْو ُكْنُت  َْشَقى َثُمود   ٌْ َوفًِ ُجوِد َكفُّ

تعجل على إٌجاب الحد، وأنا لم ٌجب علً »:فً شرحه لهذه األبٌات "الٌازجً"ٌقول      

سجود الصالة؛ ٌعنً إنما ٌجب على البالغٌن، وهو ال ٌزال معدودا من الصبٌان الذٌن لم 

والشهادة تعتبر بحسب اعتبار الشاعر فتقبل بذلك ... ٌلزمهم حق هلل، فكٌف ٌلزمهم حق الناس

ٌنبغً أن تفرق بٌن دعوى ...جل الٌهودٌشٌر إلى اتخاذ الباطل فً ذلك تشبٌها بع[ ثم... ]أو ترد

«من ٌقول أنا أفعل كذا ودعوى من ٌقول فعلت كذا
3

، ومن خالل هذا الشرح نستنتج حجج 

: المتنبً كما ٌلً

. اُتِهمت وأنا طفل فال توجب علً العقاب-1

. شهادة الكاذبٌن زور، فال تقبل بها-2

. هناك خالف بٌن القول والفعل -3

. عفوك عنً كرم منك -4

ٌتضح لنا بؤن هذه األقوال تخدم كلها الهدف الذي ٌبتغٌه المتنبً؛ وهو الدعوى إلى الصفح      

والعفو، وأن ٌخلصه الوالً من االعتقال، من خالل حدٌثه عن حالته المزرٌة، مقارنا إٌاها 

                                      
1
. 55-54ص ،نفسه   

2
. المسافة والغاٌة:الشؤو  

3
. 49ص -1العرف الطٌب فً شرح دٌوان أبً الطٌب، ج  
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 بحرٌته، ولقد أقام حجته على أّن العقوبة إنما تجب على البالغٌن، وهذه الحجة األولى كانت

األضعف من بٌن حججه وهً مردودة ال ُتْقَبل، لذلك دعمها بحجج أخرى، بدأت تنمو وتتطور 

من األضعف إلى األقوى، فهو ٌطالب الوالً أالّ ٌبالً بما ٌضمره له األعداء؛ ألنهم ٌتخذون 

حججا باطلة شبهها بعجل الٌهود، كما ٌدعوه إلى التفرٌق بٌن قول الشًء وتنفٌذه، ثم ٌقدم حجة 

وى من الحجج السابقة؛ حٌث ٌجعله كرٌما جوادا إن تكرم علٌه باإلفراج، ومن هنا كانت أق

أضعف حجة هً القول األول، وتترتب الحجج بحسب قوتها إلى أن تصل إلى أقوى حجة، هً 

: ، وٌمكن وضع هذه األدلة فً السلم الحجاجً األتً"عفوك عنً كرم منك"القول الرابع

 

 

 د وى  لى العفو والتخلٌص من األسر: نتٌجة                      

عفوك عنً كرم منك                   

هناك خالف بٌن القول والفعل           

( بريء من االتهام)شهادة الكاذبٌن زور    

اتهمت بالبغً وأنا طفل                

      

: قوانٌن السلم الحجاجً -2

: لحجاجً وهًهناك ثالثة قوانٌن تحكم السلم ا

 :Loi d'abaissement La: قانون الخفا -2-1

إذا صدق القول فً مراتب معٌنة من السلم، فإن نقٌضه ٌصدق فً »ٌفٌد هذا القانون أنه        

«المراتب التً تقع تحتها
1
معناه أّن الخفض الذي ٌنتج عن النفً ال ٌتموقع فً السلم  وهذا ،

وهو قول مثبت ، فال ٌمكن أن ٌكون القول " اعسٌف الدولة شج"الحجاجً، فإذا قلنا 

فً درجة من درجات السلم؛ حتى ال ٌدل على تناقض القول، " سٌف الدولة لٌس شجاعا"المنفً

حول  كما أن نقٌض القول ٌصدق فً المراتب التً تحتها ؛ بمعنى، فإذا صدق قول المتنبً

                                      
1
. 277اللسان والمٌزان أو التكوثر العقلً، ص: عبد الرحمن طه  



المتنبً  الفصل الثانً ـــــــــــــــــ استراتٌجٌة اإلقناع اللغوٌة فً شعر
 

 

 

151 

التً تحتها بمعنى سٌف الدولة ، فإن نقٌضه ٌصدق فً المراتب (واجه العدو)شجاعة الممدوح 

(. سٌف الدولة شجاع)، ٌصدق على  الدرجة السلمٌة التً تحتها وهً (لٌس جبانا)

 La Loi de Négation:قانون تبدٌل السلم -2-2

إذا كان القول دلٌال على مدلول معٌن؛ فإن نقٌض هذا »ٌسمى بقانون النفً مقتضاه أنهو     

«القول دلٌل على نقٌض مدلوله
1
وهذا معناه أنه إذا تم نفً إحدى الحجج أدى هذا إلى نفً ، 

مستخدما من قبل متكلم ما لٌخدم نتٌجة معٌنة، فإّن نفٌه " أ"إذا كان قول»مدلول الخطاب، فـ

«سٌكون حجة لصالح النتٌجة المضادة( أ~أي)
2

، فإذا نفٌنا قول المتنبً وافترضنا أنه قال 

ٌدل على نفً مدلول الخطاب؛ لتترتب قوة النفً ترتٌبا فإن هذا ( سٌف الدولة لم ٌواجه العدو)

:  ،  ٌتضح هذا أكثر من خالل السلم الحجاجً اآلتً(لم ٌواجه العدو إذن لٌس شجاعا)عكسٌا

لم ٌواجه العدو                  

لٌس شجاعا                 

                   

                          نه جبان: النتٌجة                          

. وٌمكن القول بؤن حجة النفً هذه هً حجة الرأي المخالف 

  La Loi d'Inversion: قانون القلب  2-3

إذا كان أحد القولٌن أقوى من اآلخر فً التدلٌل على مدلول معٌن، »وٌفٌد هذا القانون أنه     

«ٌض المدلولفإن نقٌض الثانً أقوى من نقٌض األول، فً التدلٌل على نق
3

، وٌرتبط هذا 

«السلم الحجاجً لألقوال المنفٌة هو عكس األقوال اإلثباتٌة»القانون بالنفً، حٌث ٌكون
4

،  ففً 

، كانت مواجهته للعدو أقوى من كونه ( واجه العدو) وأّنه( الممدوح شجاع) قول المتنبً بؤن

ٌض القول الثانً أقوى من شجاعا، فإن تم عكس القضٌة، ونقضنا قوله ٌكون العكس؛ أي أّن نق

، وما ٌقع أدنى السلم هو (عدم مواجهته للعدو)أقوى من ( لٌس شجاعا)نقٌض القول األول؛ فـ 

.   نفً أقوى لمدلول الخطاب

: وسائل السلم الحجاجً اللغوٌة -3

                                      
1
. 278ص،  نفسه  

2
. 4ص http://www.almannarah.com الحجاج فً اللغة، مجلة المنارة،: أبو بكر العزاوي  

3
. 278اللسان والمٌزان أو التكوثر العقلً: عبد الرحمن طه  

4
. 5، صhttp://www.almannarah.com الحجاج فً اللغة ، مجلة المنارة: أبو بكر العزاوي  
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مإشرات لغوٌة؛ تساعد على تنامً الحجاج من أدنى إلى  ٌتحقق الحجاج فً اللغة عبر      

م أو من أعاله إلى أسفله، حٌث تكون فً األقوال عالمات إلسناد الوظٌفة الحجاجٌة أعلى السل

إذا كان القول أو الخطاب معلما؛ أي مشتمال على »للقول، وهذه العالمات هً روابط لغوٌة فـ

بعض الروابط والعوامل الحجاجٌة، فإن هذه األدوات والروابط تكون متضمنة لمجموعة من 

«ات التً تتعلق بالطرٌقة التً ٌتم بها توجٌه القول أو الخطاباإلشارات والتعلٌم
1

، وهذه 

الروابط هً التً تحدد االتجاه الحجاجً من ألفاظ ومإشرات لغوٌة، باإلضافة إلى السٌاق 

. اللغوي

الروابط الحجاجٌة والعوامل : بٌن نوعٌن من المإشرات Ducrot"دٌكرو"وقد مٌز      

. الحجاجٌة

  :حجاجٌةالروابط ال  3-1

الربط بٌن قضٌتٌن وترتٌب  »تضطلع بعض األدوات اللغوٌة بدور حجاجً، ٌتمثل فً      

«درجاتها بوصف هذه القضاٌا حججا فً الخطاب
2

لكن، بل، حتى، إذن، ألن، بما )، من بٌنها 

، وتقوم بالربط بٌن قولٌن فؤكثر،ضمن هدف إقناعً واحد، ولكل رابط سمة حجاجٌة ...(أن

. ٌمكن ضبطها أثناء االستعمالوتداولٌة 

هً أداة حجاجٌة تربط بٌن قولٌن متفاوتٌن فً القوة، وهً تفٌد االستدراك،   :لكن -3-1-1

تعقٌب الكالم بإزالة بعض الخواطر واألوهام التً ترد على الذهن بسببه، وهو ٌقتضً »وهو

«أن ٌكون ما بعد أداة االستدراك مخالفا لما قبلها فً الحكم المعنوي
3
، فاستعمال أداة  

كؤنك لما أُخبرت عن األول بخبر، »ٌكون من أجل إزالة الوهم وإبعاده فـ" لكن"االستدراك 

خفت أن ٌتوهم من الثانً مثل ذلك؛ فتداركت بخبره إن سلبا أو إٌجابا ، والبد أن ٌكون خبر 

«الثانً مخالفا لخبر األول لتحقٌق معنى االستدراك
4
أقوى من " لكن"، وٌقع القول الثانً بعد  

ٌكون أقوى من الدلٌل الذي ٌرد قبله، وتكون له " لكن"الدلٌل الذي ٌرد بعد »القول األول فـ

الغلبة بحٌث ٌتمكن من توجٌه القول بمجمله، فتكون النتٌجة التً ٌقصد إلٌها هذا الدلٌل 

                                      
 
1
. 6صنفسه ،   

2
. 508استراتٌجٌات الخطاب، مقاربة لغوٌة تداولٌة، ص: عبد الهادي بن ظافر الشهري  

3
.  616دار المعارف بمصر، الطبعة الرابعة الجزء الثالث، ص ،النحو الوافً: عباس حسن  

4
. 80شرح المفصل، إدارة الطباعة المنٌرٌة بمصر، الجزء الثامن، ص: موفق الدٌن ٌعٌش ابن علً بن ٌعٌش النحوي  
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«وٌخدمها هً نتٌجة القول برمته
1
فً قول ، فتنحصر النتٌجة النهائٌة فً القول الثانً، ف 

:المتنبً مثال
2
 

ْرِك َهاِزُم  وِحٌُد لِلشِّ َك التَّ ا لَِنِظٌِرِه      َولَِكنَّ ا َهاِزمًال َولَْسَت َملٌِكًال

التوحٌد قد هزم »فالشاعر ٌنفً أن ٌكون ممدوحه مجرد ملك هزم ملكا مثله، ولكنه      

الهما زعٌم عماد أهل الشرك وقوامه، فك" الدمستق"الشرك، ألنك سٌف اإلسالم وزعٌمه، و

«ملته
3

: بعد نفً وربط بٌن قولٌن هما" لكن:، فوقع الرابط 

سٌف الدولة لٌس ملكا هزم نظٌره  -1

. هو التوحٌد هزم الشرك -2

: وٌمكن تمثٌلهما بالسلم الحجاجً اآلتً 

سٌف الدولة ز ٌم اإلسَلم هازم الشرك :ن                           

الشر  هو التوحٌد هزم                     

لكن                                    

لٌس ملكا هزم نظٌره                              

منح الحجة التً جاءت بعده قوة أكبر؛ فجاءت هذه الحجة فً الدرجة " لكن"واالستدراك بـ

. العلٌا من السلم

:وفً قول الشاعر     
4
 

ٌء َقَصْدُتُه   ًْ اِد َش هُ وَ   َوَما َكَمُد الُحسَّ ْغَرِق  لَِكنَّ ٌَ ْزَحِم الَبْحَر  ٌَ َمْن 

لم أقصد أن أكمد حسادي ؛ ألنً ال أبالً بهم، ولكنهم حٌن تعرضوا لً لم »وٌعنً بقوله    

«ٌطٌقوا مناظرتً فكان فً ذلك كمدهم ، كمن زاحم البحر فغرق فً تٌاره
5

، وكان القول 

:   الثانً واقعا بعد النفً ، فالقوالن هما

. كمد الحسادلم أقصد  -1

 .هم زاحمونً ولم ٌطٌقوا مناظرتً  -2

                                      
1
. 374، صنحو تحلٌل حجاجً لنص شعري ، مجلة دراسات سٌمٌائٌة، أدبٌة، لسانٌة: أبو بكر العزاوي، الحجاج والشعر  

 
2
. 389الدٌوان، ص 

3
. 80، ص4ج-2شرح دٌوان المتنبً، م: عبد الرحمن البرقوقً  

4
. 347الدٌوان، ص  

5
. 362، ص2العرف الطٌب فً شرح دٌوان أبً الطٌب، ج: ناصٌف الٌازجً  
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فجاءت الجملة الثانٌة أعلى مرتبة مقارنة بما قبلها، جاء " لكن"وتم الربط بٌنهما بالرابط       

ٌّن أفضلٌة الشاعر علً بقٌة الشعراء أو من ٌدعً الشعر، وٌمكن تمثٌل الحجتٌن بالسلم  لٌب

:           الحجاجً اآلتً

  المتنبً  فضل من الشعراء: ن                       

هم زاحمونً ولم ٌطٌقوا مناظرتً      

 لكن                     

                 لم أقصد كمد الحساد              

     

فكان " لكن"بالرابط الحجاجً ( لم أقصد كمد الحساد)فقد استدرك الشاعر بعد قوله األول     

. وى حجاجا على أفضلٌة الشاعر ألنهم لم ٌطٌقوا مجاراتهالقول بعدها ، أق

وحرف " لكن"بالمقارنة بٌن المإشر" Deborah Schiffrin"دٌبورا شٌفرن"ولقد قامت      

هً من أدوات تنسٌق الخطاب إال أن لها " لكن"بالرغم من أّن »:؛ إذ تقول"الواو"العطف 

تً تلٌها فعال مضاداً؛ وألن هذا الدور مإسس وظٌفة تداولٌة مختلفة، وهو أنها تجعل للوحدة ال

" لكن"إذ ال تنسق ... على معناها المضاد، فإن مدى استعمالها الذهنً أضٌق من مدى الواو

بٌن الوحدات الوظٌفٌة، إال إذا كان هناك بعضا من العالقات المتضادة فً محتواها الذهنً أو 

«التفاعلً
1

على هذا التضاد الذي " لكن"المإشر ، فالسلم الحجاجً ٌقوم إذن ضمن وظٌفة 

. ٌجعل الحجة بعدها أقوى مقارنة بما قبلها

:ٌقول الشاعر 
2
 

ُصنَّ الَجَماوَ  ٌَ  ًْ َلَتٍد         َولَِكْن َك ًَ وَ ُمَتَجمِّ لَبِْسَن الَوْش

فلبس الثٌاب المنقوشة لٌس من أجل التجمل، ولكن من أجل صون الجمال، ومن هنا كان       

أقوى من الذي قبله فً درجات السلم الحجاجً، دون أن ننسى " لكن"ذي ٌرد بعد القول ال

، التً تبٌن سبب لبس الدٌباج ، وتتضح أكثر السلمٌة الحجاجٌة " لكً"وظٌفة رابط التعلٌل 

: للقولٌن كما ٌلً

جمال الشد                             

                                      
1
. 512استراتٌجٌات الخطاب، مقاربة لغوٌة تداولٌة، ص: عبد الهادي بن ظافر الشهري  

2
. 139الدٌوان، ص  
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ٌلبسنه لصْون الجمال          

لكن                 

ال حاجة لهن للبس للدٌباج     

  

 

 

«اإلضراب عن األول واإلثبات للثانً»وهً أداة ربط بٌن قولٌن، ومعناها ":بل" -3-1-2
1
 ،

لتدارك كالم »وٌتحدد دورها فً الربط نفٌا أو إٌجابا، حسب السٌاق الذي ترد فٌه، فهً تؤتً 

«وتكون لترك شًء من الكالم وأخذ غٌره...غلط فٌه
2
:وردت فً قول المتنبًوقد  ،

3
 

فُوا بًِ       َوبَِنْفِسً َفَخْرُت وَ بُِجُدوِدي  َما بَِقْوِمً َشُرْفُت َبلْ ُشرِّ

ٌخالف الشاعر نظرة بعض الناس إلى الشرف المستمد من النسب أو المال، وٌؤتً بحجة      

ة الشرف أخرى مفادها أن نفس المرء هً التً ٌجب أن تتصف بالشرف ، ومن هنا أبطل حج

بالنسب ونفاها، وبالتالً ٌكون وضعها فً درجة أدنى من السلم؛ ومن َثم أثبت أن الشرف ٌكون 

، وٌمكن "بل"بنفس المرء، فكانت أقوى حجة من األولى، وكان ترتٌبها حجاجٌا بفضل األداة 

: تمثٌلها فً السلم الحجاجً كما ٌلً

لنسب              إبطال حجة الشرف با: ن                         

شرفوا بً                 

بل                     

ما بقومً شرفت                  

تكمن فً االنتقال من درجة دنٌا فً الحجاج إلى درجة " بل"وبالتالً فإن خاصٌة الرابط    

. علٌا

تضً نفً الحكم ٌق»وهو" اإلضراب اإلبطالً"وهذا النوع من اإلضراب ٌطلق علٌه النحاة اسم 

، والقطع بؤنه غٌر واقع، ومدعٌه كاذب، واالنصراف عنه واجب "بل"السابق، فً الكالم قبل

                                      
1
. 5، ص1المقتضب فً اللغة، ج: المبرد  

 
2
. 6معانً الحروف، ص: أبو القاسم الزجاجً 

3
. 21الدٌوان ، ص  
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«إلى حكم آخر ٌجًء بعده
1

، حٌث أبطل المتنبً فً المثال السابق حجة الشرف بالنسب ، 

. ، وهو الشرف بالنفس" بل"وانصرف إلى حكم آخر وقع بعد 

حٌث ٌكمن دورها فً ترتٌب عناصر " حتى"حجاجً ومن أدوات السلم ال  :حتى -3-1-3

: القول، وٌفهم معناها الوظٌفً من السٌاق الذي ترد فٌه، ومن أقسامها

... أن ٌكون ظاهرا: األول»وتفٌد انتهاء الغاٌة، وهناك شروط لمجرورها : حتى الجار  *-    

«أن ٌكون آخر جزء أو مالقً آخر جزء: والثانً
2
 .

:الجارة فً قول المتنبً" حتى"ٌة لـوتبرز القوة الحجاج 
3
 

َوَمْكُرَماتٍد 
4
ُدَها   َمَشْت َ لَى َقَدِم الـ       بِرِّ  ِلَى َمْنِزلًِ ُتَردِّ

ًَّ َفَلَ           ْقِدُر  الَمَماِت  َْجْ َحُدَها  َحتَّى ََقرَّ ِجْلِدي بَِها َ لَ

ٌربط بٌن الحجة " حتى"شرفالشاعر ٌقصد أنه ال ٌستطٌع أن ٌجحد نعمة الممدوح، والمإ    

( " هـ458ت)، ٌقول ابن سٌدة "حتى الممات"والنتٌجة، لتكون الحجة التً بعدها أقوى وهً 

فإذا جحدت نعمتك شهد بها، فال ٌمكن ... نضرة العٌش بادٌة على بشرتً»:فً شرح هذا البٌت

«إنكارها حتى الممات
5

حجة " لمماتحتى ا"وقوله ( الممات حتىلن أنكر فضلك )، ومعنى هذا 

أقوى فً السلم الحجاجً من تلك المذكورة قبلها، وتخدم نتٌجة ضمنٌة واحدة فً هذا البٌت هً 

.           اإلقرار بالفضل

   اإلقرار بالفضل: ن                       

الممات                            

حتى                              

 لن أنكر فضل                        

األول أن ٌكون بعض : شرطان»وال بد من مراعاة شروط المعطوف؛ وهً  :حتى العاطفة *-

«والثانً أن ٌكون غاٌة لما قبلها فً زٌادة أو نقص... ما أو كبعضه قبلها
6

، ومثال الزٌادة قال 

:المتنبً
1
 

                                      
1
. 623، ص3النحو الوافً،ج: عباس حسن  

2
. 245-243الجنى الدانً فً حروف المعانً،ص:المرادي  

3
. 11الدٌوان، ص  

4
. ٌرد بالمكرمات ثٌابا أهداها إلٌه الممدوح  

5
. 5شرح المشكل فً شعر المتنبً، ص: ةابن سٌد  

6
. 539-547الجنى الدانً فً حروف المعانً، ص: الحسن بن قاسم المرادي   
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ًْ لْ ذَ عَ وَ  ْعَشُق ُت  َْهلَ الِعْشِق َحتَّى ُذْقُتُه         َفَعِجْبُت َك ٌَ ُموُت َمْن وَ  ٌَ َف 

«ٌعظم أمر العشق وٌجعله غاٌة فً الشدة»فالشاعر
2

، وبذلك ٌكون الموت أعلى مراتب الشدة، 

:                      وٌمكن تصوٌر ذلك كما ٌلً

    شد  العشق: ن                                

 ذقته فعجبت كٌف ٌموت من ال ٌعشق  

 حتى                       

وعذلت أهل العشق                    

والحجة التً جاءت بعد ( شدة العشق)ٌخدم النتٌجة الضمنٌة( عذلت أهل العشق)فالقول األول 

. هً الحجة األقوى ، وهً غاٌة ما قبلها" حتى"

:الدالة على الضعف والنقص، قول الشاعر" حتى"ومثال  
3
 

ُه َرُجَلَ  َكانَ  َحتَّىَوَضاَقْت األَْرُا  ءٍد َظنَّ ًْ َر َش ٌْ َهاِرُبُهْم       َِذا َر َى َغ

«لشدة ما لحقهم من الخوف، ضاقت علٌهم األرض، فلم ٌجدوا مهربا»ومعناه أنه     
4

، فنجد 

أّن القوالن ٌخدمان نتٌجة ضمنٌة هً شدة الخوف والضعف، ٌتضح ذلك أكثر من خالل السلم 

:   الحجاجً كما ٌلً

 شد  الخوف والضعف: ن                                        

كان هاربهم إذا رأى غٌر شًء ظنه رجل         

حتى                                

 ضاقت األرض                                                        

وفً قول . الخوف هً الحجة األقوى على شدة" حتى"وكانت الحجة الثانٌة التً جاءت بعد 

:الشاعر
5
 

ِشِه        ٌْ ُق      ىتَّ حَ َمْن ُكلُّ َمْن َضاَق الَفَضاُء بَِج ٌِّ َثَوى َفَحَواهُ لَْحٌد َض

                                                                                                                        
1
. 28الدٌوان، ص  

2
. 42شرح دٌوان المتنبً، ص: الواحدي   

3
. 18ص:الدٌوان  

4
. 29شرح دٌوان المتنبً، ص: الواحدي  

5
. 28ص: الدٌوان  
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ملك كثرت جنوده حتى ضاق بهم الفضاء، فجمعه لحد بعد أن كان  كل»ومعنى قوله       

«الفضاء الواسع ٌضٌق عنه
1

ٌن حجتٌن؛ لٌبٌن شدة ، وفً هذا البٌت نجد أن المإشر حتى ربط ب

الضٌق فإن كان الفضاء وهو واسع ٌضٌق علٌهم فً الحٌاة لكثرة الجنود فإّن اللحد الذي 

الذي أدى إلى نتٌجة " حتى"سٌؤوٌهم بعد الممات أشد ضٌقا، وبالتالً ٌظهر دور الرابط 

:  مضمرة، ٌوضحها السلم الحجاجً كاآلتً 

 شد  الضٌق : ن                      

ثوى فحواه لحد ضٌق       

حتى                  

كل من ضاق الفضاء بجٌشه 

غاٌة لما " حتى"فضٌق اللحد بعد الموت أشد من ضٌق الفضاء فً الحٌاة؛ فما بعد المإشر    

. قبلها فكانت شدة الضٌق غاٌة فً النقص

الحجة الثانٌة  ط بٌن حجتٌن وتكونبرلً الناصبة" حتى"استعمل المتنبً  : حتى الناصبة  *-

:، ومنها قولهأقوى من الحجة التً قبلها" حتى"التً بعد 
2
  

ِد بِ كَ  وَ وَ  بٍد لْ قَ  بَِلَ  ونَ كُ ى  َ تّ حَ       دٍد مَ ا كَ ذَ ي بِ نٍّ ا مِ عًال نِ تَ قْ مُ  قُ وْ ا الشّ مَ وَ 

تى ٌتلف جسمً وٌذهب بقلبً ال ٌقتنع الشوق منً بما أنا فٌه من الحزن ح »: وٌقصد بقوله    

«وبكبدي
3
ومن هنا نجد أن الشاعر ٌحاول أن ٌثبت شدة شوقه الذي أحرق كبده، والشطر  

الثانً أقوى حجة وأعلى درجة فً درجات السلم الحجاجً من الحجة التً قبلها ٌمكن تمثٌلها 

    :   كما ٌلً 

شد  الشوق   : ن                     

أكون بال قلب وال كبد      

حتى         

قتنعا منً بذا كمد ما الشوق م  

 

                                      
1
.   56 ص،  3ج، 2م ن المتنبً،شرح دٌوا :البرقوقً  عبد الرحمن 

2
.  64ص : الدٌوان   

3
.  59ص  1العرف الطٌب فً شرح دٌوان أبً الطٌب ، ج: ناصٌف الٌازجً   
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أو عدم االتفاق، حٌث ٌقوم  قة التناقضتإدي عال" حتى"و" ،وبل" لكن"ّن الروابط نالحظ أ   

حٌث ٌبنى  ؛الشاعر بذكر أمر مناقض لنتٌجة الخطاب، ومما ٌجعل الخطاب منسجما ومتناغما

الحجة الثانٌة ، لكنها تإدي دورا حجاجٌا قوٌا؛ ذلك ألّن هذا الترابط واالتصال على االنفصال

التً ترد بعد الرابط الحجاجً تكون أقوى من الحجة التً تسبقها، فٌوجه الشاعر الخطاب نحو 

  .فٌقتضً األمر إقناعا وتؤثٌرا مخصوصا فً المتلقً ،النتٌجة التً ٌقصدها

 : العوامل الحجاجٌة  3-2

المطبقة علٌه،  هو صرفة تحول االحتماالت الحجاجٌة للمضمون»والعامل الحجاجً هو      

 «لغاٌات حجاجٌة استعمالهاوتمد العبارات المتغٌرة بإمكانٌة 
1

ٌتم و، ه، حٌث تتقٌد الجملة بعد

. اإلسناد فٌها فً بعض األسالٌب كالحصر والتؤكٌد واالستثناء والنفً والشرط وغٌرها

:  ومن هذه العوامل الحجاجٌة 

 ( :و و  و)(- و وما ) الحصر بـ 3-2-1

عامل » وهومن التراكٌب التً تترتب فٌها الحجج حسب درجة قوتها الحجاجٌة  وهً     

«ٌوجه القول نحو وجهة واحدة نحو االنخفاض
2
(:ما وإال)نحو قول الشاعر مستعمال . 

3
 

ُم سَ قْ يُ  كَ ٌنِ مِ يَ  نْ مِ  وّ  ِ  قَ زْ رِ  وَ وَ       ى قَ تّ يُ  كَ انِ نَ سِ  نْ مِ  وّ  ِ  تَ وْ مَ  وَ فَ 

لحصر من أجل اإلقناع بتعظٌم الشًء أو التقلٌل من قٌمته بإدخال عوامل استعمل الشاعر ا    

وفً المثال السابق تعظٌم لشجاعة الممدوح وحصر مفهومها علٌه، ( ال وإال)أو ( ما وإال)مثل 

. وتعظٌم لكرمه وجوده فً الشطر الثانً

:ل الشاعرالمدخلة على الخطاب فً قو( ما وإال)ومن ذلك أسلوب الحصر عن طرٌق العامل 
4

   

هُ لَ ثْ مِ  هُ لَ  ونَ كُ يَ  نْ  َ  وّ  ِ  زّ عَ  نْ  ِ وَ       هُ ادَ رَ  َ  ادٌ رَ ا مُ ٌهَ فِ  هُ زّ ا عَ مَ وَ 

فال ٌعجزه أمر  » معنى التقلٌلفهً بالثانٌة  (عز)األولى ٌعجزه أما  (زّ ع)ـأراد الشاعر ب    

ز عنه؛ ألنه ٌطلبه، وإن قل وجوده ما لم ٌكن ذلك األمر المطلوب وجدان مثٌل له، فٌعج

                                      
1
.   112النظرٌة الحجاجٌة ص : محمد طروس   

2
  520إستراتٌجٌات الخطاب مقاربة لغوٌة تداولٌة ص : عبد الهادي بن ظافر الشهري   

3
.  305الدٌوان، ص   

4
.  46ص  ،نفسه  
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«مستحٌل
1
. هو بٌان عن طرٌق الحصر ٌإكد فٌه الشاعر استحالة وجود نظٌر لممدوحهو، 

: وٌقول الشاعر 
2
 

ٌُْمِس من ُبحترٍد   ََبا  ََ ْحَمدٍد َما اْلَفْخُر  ِوّ ألْهلِه     َوَما وْمِر  لم 
3
َفْخُر   

هنا ٌكون للحصر داللة  فالحصر هنا عامل حجاجً ٌإكد افتخار الشاعر بقبٌلة الممدوح، ومن

. واضحة على التوكٌد

 " : نما"اوستثناء بـ 3-2-2 

على إّن التوكٌدٌة " ما"وبعد دخول " ما"و" إنّ "، و هً مركبة من ءأداة استثنا" إنما"     

قد تغٌرت داللتها على التوكٌد من كونه توكٌدا  »تغٌرت وظٌفتها، وأصبح لها معنى جدٌد، و

«ٌدا قاصرا أو حاصراعادٌا، إلى كونه توك
4

لتصحٌح معتقد أو ظن ٌذهب إلى " إنما"، تؤتً 

ال تقوله لمن ٌجهل ذلك ، وٌدفع صحته، ولكن »"إنما"و استعمال االستثناء بـ نقٌض المفهوم،

«لمن ٌعلمه وٌقر به إال أنه ٌرٌد أن تنبهه
5

:لشاعرا ، ومن أمثلتها قول
6
 

ٌر ِمْن ِاْبٌَِضاِا الَقَباِء  ِّنَما اْلِجْلُد َمْلَبٌس َواْبٌَِضاُا الْ  ٌْ ـ     ّنْفِس َخ
7
 

الجلد لإلنسان بمنزلة اللباس، فال عبرة »وٌقصد أنّ " إنما"استعمل الشاعر فً البٌت      

«ببٌاضه، وإنما العبرة ببٌاض النفس ونقائها من العٌوب
8
، واألخالق الطٌبة أفضل من جمال  

كما أنه ال ٌنكرها، فاستعملها الشاعر من أجل  الوجه وحسنه، وهذه فكرة ال ٌجهلها كافور،

. القصر

من أجل التنبٌه والتذكٌر بؤمر معلوم ال ٌنكره المخاطب، مثل " إنما" بـ ءوقد ٌؤتً االستثنا    

:قول الشاعر لكافور
9
 

ى فًِ الفَُؤاِد  َما َتْنَجُح الَمَقالَُة فًِ الَمْر       ِء  َِذا َواَفَقْت َهوًال  ِنَّ

:عر فً القصٌدة نفسهاوقال الشا
10
 

                                      
1
 40ص  1العرف الطٌب فً شرح دٌوان أبً الطٌب ، ج: صٌف الٌازجً ان  

2
.  64ص : الدٌوان   

3
. قبٌلة الممدوح : بحتر   

4
. 238مهدي المخزومً، فً النحو العربً، نقد وتوجٌه، ص  

5
. 330عبد القاهر الجرجانً، دالئل اإلعجاز، ص  

6
.  447ص   ،الدٌوان  

7
. باسالل: القباء  

8
. 477،ص2العرف الطٌب فً شرح دٌوان أبً الطٌب، ج: الٌازجً  

9
. 463الدٌوان، ص  

 
10

. 464ص نفسه،  
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َما  َْنَت َوالٌِد َواألَُب الَقا      ِطُع  َْحَنى ِمْن َواِصِل األَْووَِد   ِنَّ

وكان قول الشاعر هذا إثر الصلح الذي وقع بعد الخالف بٌن كافور وابن اإلخشٌد، فؤراد       

افور فً تربٌته البن أبو الطٌب أن ٌذّكر كافور وٌنبهه بؤّن الود بعد الخالف ٌكون أقوى؛ فك

بمنزلة الوالد له والوالد القاطع ٌبقى حنوه على ولده أشد من حنو الولد الواصل »اإلخشٌد، 

«على أبٌه
1
فٌه إلى  روأنه والد، وال ذاك مما ٌحتاج كافلم ٌرد أن ٌعلم كافور »والشاعر. 

وجبه كونه بمنزلة اإلعالم، ولكنه أراد أن ٌذكره باألمر المعلوم؛ لٌبنً علٌه استدعاء ما ي

«الوالد
2
على سبٌل التنبٌه ولٌس على " إنما"فكان توظٌف العامل الحجاجً وهو االستثناء بـ .  

. على اإلخبار أو اإلنكار، فالمتلقً ٌعلم باألمر وال ٌحتاج لمن ٌخبره بؤنه بمنزلة الوالد 

الغ؛ بل ال ٌجعل من هدف الخطاب اإلب -أسلوب الحصر بإنما-وهذا العامل الحجاجً     

. ٌكون قاعدًة للمرور من المقدمة والنتٌجة

 : سلوب التوكٌد 3-2-3

حٌث تنهض بوظٌفة ( الم التوكٌد  –إن ) هناك أدوات لتؤكٌد القول ودفع اإلنكار مثل      

. حجاجٌة تتمثل فً تقدٌم المسائل للمتلقً وفرضها علٌه

الشك، وأغراض هذا األسلوب وٌكون أسلوب التوكٌد بقصد رد إنكار المخاطب ودفع       

أن ٌدفع ظنه بالمتكلم الغلط، : وثانٌهما. أن ٌدفع المتكلم ضرر غفلة السامع عنده: أحدهما»ثالثة

فإذا قصد المتكلم أحد هذٌن األمرٌن فال بد أن ٌكرر اللفظ الذي ظنه غفلة السامع 

«أن ٌدفع المتكلم عن نفسه ظن السامع به تجوزا: والغرض الثالث...عنه
3
، وٌكون باستعمال  

:والم التوكٌد، وقد وردت فً قول المتنبً" إنّ "العامل الحجاجً
4
  

اَ  َو ِْن َحِرْصَت ُغُروْر  ٌَ  ِنًِّ ألًالْ لَُم َواللَّبٌُِب َخبٌِْر      َنَّ الَح

والم " إنّ "فدرجة الحجاج ازدادت قوة من مجرد اإلخبار إلى تؤكٌد األمر، وقد تحققت بفضل 

:قوله وفً. التوكٌد
5
 

ُحولْ  ٌَ َس  ٌْ ُه          َِذا َحلَّ فًِ َقْلبٍد َفلَ اِد َداِو َفإِنَّ ِسَوى َوَجُع الُحسَّ

                                      
1
. 499، ص2الٌازجً، العرف الطٌب فً شرح دٌوان أبً الطٌب، ج  

2
. 330دالئل اإلعجاز ، ص: عبد القاهر الجرجانً  

3
. 336-335فً النحو العربً، نقد وتوجٌه، ص: مهدي المخزومً  

4
. 71الدٌوان، ص  

5
. 360، صنفسه  



المتنبً  الفصل الثانً ـــــــــــــــــ استراتٌجٌة اإلقناع اللغوٌة فً شعر
 

 

 

162 

َووَ َتْطَمَعنَّ ِمْن َحاِسدٍد فًِ َمَودَّ ٍد       َو ِْن ُكْنـَت ُتْبِدٌَها لَُه َوُتنٌِلْ 

ا لََنْلَقى زَ  َو نَّ ا ِ ْنَدُهنَّ َقلٌِلْ الَحاِدَثاِت بِأَْنفُـسٍد          َكـثٌُِر الرَّ ٌَ ا

المثال إلنكار فً على الكالم ٌكون لدفع اإلنكار، وجاءت " مع الم المزحلقة" إنّ "فدخول      

ما ٌقوله خصوم المتنبً وحساده ومن معنى األبٌات نجد أنه ٌثبت أّن لكل داء دواء ما عدا داء 

 ٌطمع فً مودة؛ ألنه ال ٌود الحاسد ال»الحسد؛ فال دواء له وهذا أسلوب الحصر، ثم ٌرى بؤنّ 

«محسوده ولو أظهر له المودة وبذلها من نفسه حقٌقة
1
 .

والم المزحلقة قدم الشاعر مسائل محددة تتمثل فً  " إنّ "وباستعماله ألسلوب التوكٌد بـ    

مواجهته المصائب الكثٌرة ومكائد الحساد بصبر وتجلد، مقارنة مع حساده الذٌن ال ٌلقون من 

عند "الم المزحلقة"والالم التً سماها النحاة " إنّ "ال القلٌل، ولقد جاء القول مإكدا بـالمصائب إ

، وهً فً كلتا الحالتٌن أداة توكٌد، "الم االبتداء"، وحٌن ال تتصل بها ٌسمونها " إّنّ "اتصالها بـ

لٌنهض بوظٌفة حجاجٌة تتمثل فً تقدٌم هذه المسائل، »وقد وظف الشاعر أسلوب التوكٌد 

«رض حقٌقتها علٌه باعتبارها مسلمات ومقتضٌات ال تقبل مبدئٌا النقاشوف
2

، وأسلوب التوكٌد 

وهو " الخبر اإلنكاري"قد ٌكون باستعمال أكثر من مإكد، وهذا ما ٌعرف فً البالغة العربٌة 

من أضرب الخبر؛ حٌث ٌوظفه المتكلم عندما ٌشك المخاطب فً كالمه، وذلك بقصد دفع 

. الشكوك وتقوٌة القول اإلنكار، وإزالة

     

 

                                      
1
. 376، ص2جناصٌف الٌازجً، العرف الطٌب فً شرح دٌوان أبً الطٌب،  

2
. 299الحجاج فً القرآن من خالل أهم خصائصه األسلوبٌة، ص: عبد هللا صوله  
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 :خاتمــةال         

، كٌف أّن الروابط الحجاجٌة فً شعر المتنبًارتأى لنا ونحن نتابع على بساط البحث      

فحاولنا تحدٌد الدراسة وضبطها عن طرٌق التركٌز على الحجاج  ،الشعر قد ٌقوم على الحجاج

لٌته فً دراسة الذي ٌنبع من اللغة ذاتها، وكان هدفنا هو دراسة الحجاج التداولً وإبراز فعا

. الخطاب الشعري

ٌمكن استنباط الروابط التً  وأّنه؛ ٌستثمر حججا وٌوظفها فً شعرهالشاعر   أنّ واتضح لنا    

نحو النتٌجة التً ٌبتغٌها الشاعر، حٌنما ٌرٌد ه ، وتوجهفً القول الشعري حجاجٌةًة  تتدي وظٌفةًة 

. إقناع المتلقً بأفكاره، والتأثٌر علٌه

:   ٌح ذلك أكثر بتقدٌم النتائج اآلتٌةونستطٌع توض    

ال تقتصر الدراسة فٌها على اللغة العادٌة ف لكون التداولٌة تبحث فً مقاصد المتكلمٌن، -1

. على الخطاب الشعري كذلك ؛ بل ٌمكن تطبٌقهاوحسب

النحوٌة، الصرفٌة،  البالغٌة،"البحث فً التداولٌة والحجاج ٌشمل مختلف الدراسات   -2

وعدم الوقوف عند حدود القول  ،ٌُعنى بسٌاق القول وعالقات المتكلم والمتلقً ، و"والداللٌة

. فقط

على تملك أدوات اللغة والروابط الحجاجٌة، وتوظٌفها توظٌفا ٌدعم حججه،  متنبًقدرة ال -5

وامتالكه لطاقات تعبٌرٌة فذة، باإلضافة إلى كثرة األلوان البٌانٌة التً أضافت لجمالٌة القول 

. عري قوة حجاجٌة، فكانت سبٌال فً تحقٌق اإلمتاع واإلقناعالش

قد ال ٌتفطن المتلقً إلى الحجة الكامنة  تختفً وراء المعانً المجازٌة،فً الشعر  الحجة-6

عن طرٌق  وٌمكن تحدٌدها وقد تكون هذه المعانً المجازٌة فً حد ذاتها حججا، ،اوراءه

. فهم اإلقناعٌةقاصد الشعراء وأهدافهم م و تحلٌل المعنى،

، إذ ال ٌستعملها الشاعر للقول الحجاجٌةالقوة بالغ األهمٌة فً دعم  لألسالٌب البالغٌة دور -7

من أجل إضفاء المسحة الجمالٌة فحسب؛ بل كذلك من أجل اإلقناع والتأثٌر، وعن طرٌق 

والشعر البحث فً أنواع الحجج المستعملة فً الشعر ٌمكن لنا التمٌٌز بٌن الشعر الحجاجً 

 .غٌر الحجاجً

ضرورة معرفة أنواع الحجج، والفوارق القائمة بٌنها؛ لفهم ما خفً من مقاصد الشاعر  -8

 فقد اعتمد أحٌانا على حجج شبه ؛ٌزخر بأنواع مختلفة من الحجج المتنبً شعرف وأهدافه، 
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ٌة ، كما اعتمد كذلك على حجج متسسة على بنمنطقٌة التً احتفظت بالقدرة على اإلقناع

فاتسمت الحجة بالواقعٌة واتخذت بعدا توضٌحٌا، كما اعتمد فً أحٌان أخرى على  ؛الواقع

لى اإلذعان والتسلٌم بوجهة ال وقدوة وتمثٌل، لٌحمل متلقٌه عحجج تبنٌن الواقع من شاهد ومث

 .نظره

 وكثٌرا ما واجهنا فً مثال ،الشعر بوصفه ٌكثف المعانً، ٌمكن تناوله من وجهات متعددة -9

. فاستثمرناه فً مواضع مختلفة كمثال توضٌحً ؛واحد عدة حجج

لكن، زد على )قد ركز فً دراسته للروابط الحجاجٌة على" Ducrot"إذا كان دٌكرو -10

عٌنة، فإّن الشاعر لكونها تفٌد التعلٌل وتربط بٌن الحجج ضمن سلمٌة م...( ذلك، ألن، بما أن

بما أن، زد على ذلك، فضال عن، غنً عن )مثل  العربً ال ٌستعمل بعض هذه الروابط

. ؛ لكونها أقرب إلى النثر منها إلى الشعر(القول

، وما ٌنوب "المفعول ألجله"روابط حجاجٌة أخرى تدل على التعلٌل مثل  الشاعر ستعملا -11

عنه من حروف الجر التً تفٌد التعلٌل بدورها، كما وظف الشاعر ألفاظا تحمل معنى حجاجٌا، 

حجة، شهادة، دلٌل، سبب وغٌرها، فأكثر من استعمالها، إما "السبب والنتٌجة، مثل ربطت بٌن 

ٌّن شدة محبته لممدوحه فً مقام المدح، أو سبَب بكائه وحزنه على المرثً فً مقام الرثاء،  لٌب

أو لتقوي افتخاره بنفسه ومجده وجدارته بالتقرٌب واإلحسان فً مقام الفخر، كما كان ٌأتً 

ٌنفً عن  لكً ،فأكثر من استعمال النفً صومه وأعدائه، فً الفخر والهجاء معابالرد على خ

. نفسه النقائص، واالستفهام اإلنكاري الذي ٌجعل الخصم ٌراجع آراءه

، أو أن ن خالل الحكمةتدل على نظرته التأملٌة للحٌاة مل وقد تأتً الروابط الحجاجٌة     

ومن هنا ... تجاه تحقٌق حلمه، أو اتجاه من ٌحبٌستعمل تلك الروابط مبررا ألسباب ضعفه ا

تً كان ٌرمً دلّت الروابط الحجاجٌة التً وظفها الشاعر على التعلٌل، ِوفقاًة للمقصدٌة ال

ركزنا البحث على األمثلة والشواهد من شعر المتنبً التً تخدم  الشاعر إلى تحقٌقها، لذلك

. الموضوع

المعتقدات االجتماعٌة  ؛ حٌث أنّ ال بد من مراعاتها لتأوٌل الحجاجًلمبادئ  هناك -12

. والثقافٌة المشتركة بٌن المتكلمٌن تدخل فً التأوٌل الصحٌح لمدلول القول

. قلة الروابط فً البٌت الشعري ٌعود إلى ضٌق مساحة البٌت  -13

: الروابط الحجاجٌة فً الخطاب الشعري وغٌره على مستوٌٌنتظهر  -14
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وٌشمل كل أنواع األدوات النحوٌة وروابط الفصل وروابط الوصل وألفاظ  أفقً مستوى*     

مراعاة ، وٌنبغً ئج، وتنظٌم العالقات بٌن األقوالوتسهم فً الربط بٌن الحجج والنتا ...التعلٌل

وذلك من أجل البحث فً تلك التً ٌقصد بها التعلٌل، والربط بٌن  ؛معانً األدوات النحوٌة

أننا نجد أن الحجاج شامل لبعض المفاهٌم التداولٌة كاالستلزام الحواري  كما .القضاٌا اللغوٌة

 ومعناها وحتى األفعال الكالمٌة التً تتحدد انطالقا من وظٌفة األداة ،ومتضمنات القول

.  شاعرتكون بدورها حججا لل والتً... ( االستفهام، والنفً، والشرط)

ة حجاجٌة من أضعف حجة إلى أقواها، ومستوى عمودي بحٌث تنتظم الحجج فً سلمً*     

ثم تحدٌد المعنى ، المجازٌةوٌمكن تأوٌل األبٌات الشعرٌة عن طرٌق البحث فً المعانً 

 حظة كٌفٌة ترتٌبها والربط بٌنها،، من أجل استنباط الحجج ومال(قصد المتكلم)الحقٌقً للقول

. وٌشمل هذا المستوى الروابط الحجاجٌة والعوامل الحجاجٌة

، فالشاعر ٌبدأ (السلم الحجاجً)لتدرٌجٌة فً بناء العالقات بٌن تراكٌب القول والحجج ا -15

. مٌةمن أضعف حجة إلى أقواها، بطرٌقة تدرٌجٌة سلّ  -كما رأٌنا-فً حججه 

النسبٌة فً القوة الحجاجٌة للحجج من حٌث القوة والضعف؛ وذلك حسب السٌاق الذي  -16

. ترد فٌه

اللم الحجاجٌة على التدرج فً توجٌه الحجج وأهمٌتها ال تتجلى ركز متسس نظرٌة الس -17

. بل فً تبٌان قوة وضعف الحجج ؛من خالل الصدق والكذب

حٌن ٌتمكن ف، فً دورها اإلقناعً فعالٌة الروابط الحجاجٌة فً شعر المتنبً كمنت -18

ندما ٌأتٌه بحجج ال ٌمكن له رد الحجة أو تفنٌدها، عوالشاعر من جعل المتلقً ٌذعن إلى رأٌه 

كما قد تكون الحجة التً ٌقدمها الشاعر قابلة  ،مثال خاصة فً مقام الحكمة شبه منطقٌة،

، مثل الحجة التً ٌبنٌها على الغاٌة، أو سبب تبذٌره للمال و شربه للخمر للرفض أو القبول

. لمتلقً كامل الحرٌة فً قبول حجة الشاعر أو رفضهالف وغٌرها

لى أننا حاولنا من بداٌة البحث أن ٌكون تطبٌقٌا، لذلك اعتمدنا على وضع تجدر اإلشارة إ    

 فً كثٌر من األحٌان أننا تفادٌنا حتى، بحثنا فٌهااألمثلة من شعر المتنبً فً جل المفاهٌم التً 

. وضع األمثلة التوضٌحٌة من اللغة العادٌة، وبحثنا عما ٌقاربها فً شعر المتنبً

حث ستظل فً حاجة إلى الدراسة والتحلٌل، رغم محاولتنا استجالء كثٌٍر إن إشكالٌة هذا الب    

فً النص  العالقات الحجاجٌة"فدراسة  .إن شاء هللا كون بداٌة لبحوث معمقةوست من قضاٌاها،



" أبً الطٌب المتنبً مقاربة تداولٌةالروابط الحجاجٌة فً شعر ــــــــ خاتمـــة  
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إلى بحث معمق ودقٌق، أو ٌبدو فٌها من  فً حاجة تزالمثالًة من اإلشكالٌات التً ما  "الشعري

ولم نتعمق  ، وإن كنا قد أشرنا إلٌها فً ثناٌا هذا البحث،إلى التطبٌق اللبس واإلبهام والحاجة

.  هً الروابط الحجاجٌة محددة وغاٌة واحدة هةٍ جْ وِ  نحوفٌها؛ فذلك ألننا أردنا توجٌه البحث 

 ا من الرحمنوتوفٌقًة  هبةًة    متهـا      أتم التًرسالتً  يهذ

ل واإلنعام للمنان فالفض         فً تألٌفها  تُ قْ فِّف إن كنت قد وُ 

لَِضْعِف ِجنانً  وهٌمأو كنت قد أخطأت فهً عثرة      مّنً وت

ْلُت َوإِلَْيِه ﴿أرجو هللا أن ٌحقق بهذا العمل نفعا،  وفً األخٌر      وَما َتْوفِيقِي إاِلَّ بِاهللِ َعلَْيِه َتَوكَّ

 .أُنِيْب﴾
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